Obchodný vestník 100/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.05.2016

K012172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KLIMATHERM SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 979 143
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2013 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: úpadcu KLIMATHERM SK, s.r.o., so sídlom
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 979 143, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava
I, č. k. 4K/11/2013 týmto zverejňuje Opravu súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 173/2013 dňa 9.9.2013 (015788).

Číslo súpisovej
položky majetku

Dlžník

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová hodnota
majetku

1

HORNEX, a.s. Agátová 4D,
Bratislava 841 01, IČO: 35 802 570

Neuhradená faktúra č. 312004

1/1

64,50 €

2

HORNEX, a.s. Agátová 4D,
Bratislava 841 01, IČO: 35 802 570

Neuhradená faktúra č. 312003

1/1

1 399,96 €

3

HORNEX, a.s. Agátová 4D,
Bratislava 841 01, IČO: 35 802 570

Neuhradená faktúra č. 311017

1/1

36,36 €

4

IN Vest, s.r.o. Areál Duslo, objekt č.
21-07, Šaľa, IČO: 36 553 671

Neuhradená faktúra č. 311016

1/1

5 276,99 €

5

HORNEX, a.s. Agátová 4D,
Bratislava 841 01, IČO: 35 802 570

Neuhradená faktúra č. 311015

1/1

327,50 €

Neuhradená faktúra č. 311003

1/1

494,89 €

Neuhradená faktúra č. 311002

1/1

158,20 €

Neuhradená faktúra č. 310005

1/1

1 017,70 €

Neuhradená faktúra č 310004

1/1

918,60 €

Neuhradená faktúra č. 310003

1/1

1 010,40 €

Neuhradená faktúra č. 310002

1/1

1 010,40 €

Neuhradená faktúra č. 310001

1/1

962,05 €

Neuhradená faktúra č. 390012

1/1

8 037,25 €

6

7

8

9

10

11

12

13

METRO Cash & Carry SR s. r. o.,
Senecká cesta 1881
Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 45 952
671
METRO Cash & Carry SR s. r. o.,
Senecká cesta 1881
Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 45 952
671
METRO Cash & Carry SR s. r. o.,
Senecká cesta 1881
Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 45 952
671
METRO Cash & Carry SR s. r. o.,
Senecká cesta 1881
Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 45 952
671
METRO Cash & Carry SR s. r. o.,
Senecká cesta 1881
Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 45 952
671
METRO Cash & Carry SR s. r. o.,
Senecká cesta 1881
Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 45 952
671
METRO Cash & Carry SR s. r. o.,
Senecká cesta 1881
Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 45 952
671
ZIPP BRATISLAVA, spol .s.r.o.,
Mlynské nivy 61/A
Bratislava 820 15 , IČO: 31 355 161

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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14

VGP Slovakia a.s., IČO: 36 556 505
Moskovská 13
Bratislava 811 08,

Neuhradená faktúra č. 390010

1/1

2 140,00 €

15

ZIPP BRATISLAVA, spol .s.r.o.,
Mlynské nivy 61/A
Bratislava 820 15 , IČO: 31 355 161

Neuhradená faktúra č. 390009

1/1

12 124,35 €

16

ZIPP BRATISLAVA, spol .s.r.o.,
Mlynské nivy 61/A
Bratislava 820 15 , IČO: 31 355 161

Neuhradená faktúra č. 390006

1/1

838,40 €

17

KB Building s.r.o., Hollého ulica 10
Nitra 949 01, IČO: 36 536 016

Neuhradené faktúry č. 370004, 37003,
360011, 360009, 360008

1/1

3 118,99 €

18

Jaroslav Krutský

Stav pokladne ku dňu vyhlásenia
konkurzu

1/1

2 164,50 €

19

Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka Vrátená časť nespotrebovaného
10, 812 44 Bratislava
preddavku

1/1

677,21 €

JUDr. Barbora Hudeková, správca.

K012173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KLIMATHERM SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 979 143
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2013 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej
položky majetku

Mena

Súpisová
hodnota majetku

20

Pohľadávka z účtu VUB, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90
v banke
Bratislava, IČO: 31 320 155

2773342458/0200 1/1

Eur

1 103,77 €

21

Pohľadávka z účtu Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
2927898150/1100 1/1
v banke
Bratislava 1 811 06, IČO: 00 686 930

Eur

6,44 €

Dlžník/Banka

Číslo účtu

Podielové
spoluvlastníctvo

JUDr. Barbora Hudeková, správca.

K012174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SIRIUS SLOVAKIA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárová 25, 851 10 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 717 688
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Hlohová 10, 821 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/39/2009 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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
3K/39/2009
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Opis vylúčenej súpisovej zložky majetku:
Popis stavby: INÁ_MAJETKOVÁ_HODNOTA
Popis: Inžinierske siete s názvom SIRIUS-TEL – verejná telekomunikačná optická metropolitná sieť v Bratislave,
ktorá je podzemnou a líniovou stavbou, a je bližšie špecifikovaná a opísaná v znaleckom posudku č. 46/2008
vypracovanom Ing. Mgr. Janou Pecníkovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo a v odbore ekonómia a manažment
zo dňa 25.6.2008.
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 281.729,90 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Pripísanie poznámky o spornom zápise: Spoločnosť OCAM s.r.o., so sídlom Paulínyho 8, 811 02 Bratislava, IČO:
43863841, si súdnou cestou uplatňuje vlastnícke právo k majetku zapísanému do všeobecnej podstaty úpadcu ako
inžinierske siete SIRIUS-TEL - verejná telekomunikačná optická metropolitná sieť v Bratislave, ktorá je podzemnou
a líniovou stavbou a je bližšie špecifikovaná a opísaná v znaleckom posudku č. 46/2008 zo dňa 25.6.2008
vypracovanom znalkyňou Ing. Mgr. Janou Pecníkovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo a v odbore ekonómia a
manažment.
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu: 20.05.2016 na základe Dohody o urovnaní zo dňa 19.05.2016 v zmysle § 86 ods.
2 zákona č. 7/2005 Z.z., Uznesenia č. 2 schôdze veriteľov zo dňa 22.04.2016 a Uznesenia č. 1 veriteľského výboru
zo dňa 22.04.2016.

K012175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kostovčíková – DAŇOVÝ PORADCA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 1067/86, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 118 580
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2016 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Daniel Fink, správca úpadcu Jana Kostovčíková, nar. 9.12.1966, podnikajúca pod obchodným menom Jana
Kostovčíková – DAŇOVÝ PORADCA, s miestom podnikania Bernolákova 1067/86, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO:
47 118 580, podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na Valaškovskej ulici č. 21, Humenné, v úradných hodinách počas pracovných dní od 7.30 hod.
do 14.30 hod. Termín je potrebné vopred si dohodnúť na tel. č.: 0907 945 370.
JUDr. Daniel Fink, 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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K012176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SIRIUS SLOVAKIA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárová 25, 851 10 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 717 688
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Hlohová 10, 821 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/39/2009 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/39/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota:
popis: suma 125.000 EUR pripísaná na účet konkurzu dňa 19.05.2016 na základe Dohody o urovnaní zo dňa
19.05.2016 v zmysle § 86 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., Uznesenia č. 2 schôdze veriteľov zo dňa 22.04.2016
a Uznesenia č. 1 veriteľského výboru zo dňa 22.04.2016.

K012177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kostovčíková – DAŇOVÝ PORADCA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 1067/86, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2016 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Daniel Fink, adresa kancelárie správcu: Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné, správca podstaty úpadcu:
Jana Kostovčíková – DAŇOVÝ PORADCA, s miestom podnikania Bernolákova 1067/86, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 47 118 580, zvoláva podľa § 34 ods. 1 ZKR prvú schôdzu veriteľov na deň 11.07.2016 o 10.00 hod.
(prezentácia od 9.30 hod.) v kancelárii správcu.
Program schôdze
1. Otvorenie schôdze a zistenie uznášaniaschopnosti
2. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
3. Voľba veriteľského výboru
4. Správa o činnosti správcu, súpise podstát a stave konkurzného konania
5. Rôzne
6. Záver
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky.
Pri prezentácii veritelia predložia platný doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra
(informatívny výpis), fyzické osoby – podnikatelia aktuálny výpis zo živnostenského registra (informatívny výpis)
a zástupcovia veriteľov písomné plnomocenstvo oprávňujúce na účasť a hlasovanie zástupcu na schôdzi veriteľov
spolu s aktuálnym výpisom z obchodného 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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JUDr. Daniel Fink, správca

K012178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Škrab
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/77/2015 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/77/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie prihlášky veriteľa do zoznamu pohľadávok doručenej správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty

JUDr. Daniel Fink, správca úpadcu: Róbert Škrab, nar. 24.10.1982, bytom Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 1K/77/2015 týmto v súlade s ustanovením § 28 ods.
3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že zapísal prihlásenú
pohľadávku doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok od veriteľa: KRUK Česká
a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, ČR, IČO: 24587199. Celková
prihlásená suma 13.902,00 Eur.

V Humennom dňa 20.05.2016

JUDr. Daniel Fink, správca

K012179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Škrab
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/77/2015 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/77/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z prvej schôdze veriteľov
Spisová značka: 1K/77/2015 S1159
Úpadca: Róbert Škrab v konkurze
Nar. 24.10.1982, bytom Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Dátum konania: 18.03.2016
Miesto konania: kancelária správcu
Čas konania: 10.00 hod. /prezentácia od 9.30 hod./

Prítomní: a/ predseda schôdze: JUDr. Daniel Fink, správca
b/ veritelia:

1. Ing. Imrich Krupička,
Dolný Smokovec 55, 059 81 Vysoké Tatry
2. Všeobecná zdravotná poisťovňa,
pobočka Prešov, Kúpeľná 5, 080 15 Prešov, SR, IČO: 35 937 874

Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze a zistenie uznášaniaschopnosti
2. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Správa o činnosti správcu, súpise podstát a stave konkurzného konania
5. Rôzne
6. Záver

Prezentácia zúčastnených sa uskutočnila od 9.30 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
tejto zápisnice. Konštatuje sa, že schôdze sa zúčastnili dvaja veritelia, z toho sú oprávnení na schôdzi hlasovať
dvaja veritelia. Schôdzi predsedal jej zvolávateľ – správca konkurznej podstaty. Schôdzu otvoril a prítomných
veriteľov privítal predseda schôdze.

1. Otvorenie schôdze a zistenie uznášaniaschopnosti:
Predseda schôdze a prítomní veritelia konštatovali, že veritelia boli oboznámení s dátumom konania prvej schôdze
veriteľov, uverejneného v Obchodnom vestníku č. 30/2016 dňa 15.02.2016. Následne predseda schôdze oboznámil
prítomných veriteľov so zistenou účasťou, ako i rozsahom hlasovacích práv jednotlivých veriteľov. Zároveň
konštatoval, že prvá schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, keďže sa na nej zúčastnili dvaja veritelia oprávnení na
schôdzi hlasovať /§ 35 ods. 3 ZKR/.

2. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR:
Predseda schôdze v súlade s ustanovením § 36 ZKR vyzval prítomných veriteľov zúčastnených na schôdzi
a oprávnených na schôdzi hlasovať na predloženie návrhov na výmenu správcu. Vzhľadom na to, že žiaden z
prítomných veriteľov nevyužil svoje oprávnenie podľa § 36 ZKR a nepodal návrh na výmenu správcu, 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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prítomných veriteľov nevyužil svoje oprávnenie podľa § 36 ZKR a nepodal návrh na výmenu správcu, správca
vyzval, aby veritelia hlasovali o potvrdení jeho osoby ako správcu úpadcu.

Hlasovanie:
Prítomní: 4.163,09 hlasov (všetci prítomní veritelia podľa prezenčnej listiny)
Za: 4.163,09 hlasov
Ing. Imrich Krupička, Dolný Smokovec 55, 059 81 Vysoké Tatry počet hlasov: 663,88
Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Prešov, Kúpeľná 5, 080 15 Prešov, SR, IČO: 35 937 874 počet hlasov:
3.499,21
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie č. 1
Prvá schôdza veriteľov potvrdzuje ako správcu úpadcu Róbert Škrab v konkurze, nar. 24.10.1982, bytom
Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, JUDr. Daniela Finka, správcu so sídlom Valaškovská 6210/21, 066 01
Humenné, č. záp. v zozname správcov: S 1159.

Námietky uplatnené proti uzneseniu z dôvodu rozporu so zákonom:
Bez námietok

3. Voľba zástupcu veriteľov:
Predseda schôdze predložil spomedzi prítomných nezabezpečených veriteľov, oprávnených na schôdzi hlasovať
návrh na voľbu zástupcu veriteľov, a to postupne od nezabezpečeného veriteľa s najvyšším počtom hlasov, pričom
ako prvého predseda schôdze navrhol za zástupcu veriteľov zvoliť Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka
Prešov, Kúpeľná 5, 080 15 Prešov, SR, IČO: 35 937 874.

Hlasovanie:
Prítomní: 4.163,09 hlasov (všetci prítomní veritelia podľa prezenčnej listiny)
Za: 4.163,09 hlasov
Ing. Imrich Krupička, Dolný Smokovec 55, 059 81 Vysoké Tatry počet hlasov: 663,88
Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Prešov, Kúpeľná 5, 080 15 Prešov, SR, IČO: 35 937 874 počet hlasov:
3.499,21
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

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

7

Obchodný vestník 100/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.05.2016

Uznesenie č. 2
Schôdza veriteľov zvolila zástupcu veriteľov, ktorým sa stáva ..................

Námietky uplatnené proti uzneseniu z dôvodu rozporu so zákonom:
Bez námietok

4. Správa o činnosti správcu, súpise podstát a stave konkurzného konania:
Správca oboznámil prítomných veriteľov s činnosťou a úkonmi ním vykonanými odo dňa začatia konkurzného
konania do konania prvej schôdze veriteľov, ktoré sa týkali najmä zisťovania stavu majetku úpadcu, vyhotovenia
súpisu majetku úpadcu, záväzkov úpadcu, vypracovania konečného zoznamu prihlásených pohľadávok veriteľov,
ako i ďalších úkonov súvisiacich so správou majetku v priebehu konkurzného konania, s poukazom na písomné
správy, ktoré správca zaslal Okresnému súdu v Prešove po začatí konkurzného konania ako aj po vyhlásení
konkurzu na majetok úpadcu.

Hlasovanie:
Prítomní: 4.163,09 hlasov (všetci prítomní veritelia podľa prezenčnej listiny)
Za: 4.163,09 hlasov
Ing. Imrich Krupička, Dolný Smokovec 55, 059 81 Vysoké Tatry počet hlasov: 663,88
Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Prešov, Kúpeľná 5, 080 15 Prešov, SR, IČO: 35 937 874 počet hlasov:
3.499,21
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie č. 3
Prvá schôdza veriteľov berie na vedomie správu o činnosti správcu, súpise podstát a stave konkurzného konania

Námietky uplatnené proti uzneseniu z dôvodu rozporu so zákonom:
Bez námietok

5. Rôzne:
Predseda schôdze poučil veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať o možnosti uplatniť proti prijatým uzneseniam
námietky. Žiadny z veriteľov neuplatnil žiadnu námietku proti uzneseniam prijatým na tejto schôdzi.

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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6. Záver:
Keďže program prvej schôdze veriteľov bol vyčerpaný, predseda schôdze poďakoval prítomným za účasť na
schôdzi a schôdzu o 10.30 hod. ukončil.
Prílohy: - prezenčná listina
V Humennom dňa 18.03.2016
Predseda schôdze veriteľov
JUDr. Daniel Fink, správca

K012180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Škrab
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/77/2015 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/77/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o konaní 1. kola ponukového konania na predaj majetku

JUDr. Daniel Fink, správca úpadcu Róbert Škrab, nar. 24.10.1982, bytom Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad v
konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu pred Okresným súdom Prešov, pod sp. zn. 1K/77/2015, v súlade
so záväzným pokynom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Mamateyova 17, Bratislava, pobočka Prešov,
Kúpeľná 5, 080 15 Prešov, SR, IČO: 35 937 874 ako zástupcu veriteľov v konkurznej právnej veci úpadcu Róbert
Škrab, pri speňažovaní majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu vyhlasuje podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to hnuteľného majetku zapísaného v
súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku 32/2016 dňa 17.02.2016 pod položkou K003377
pod por. číslom 32.
Podmienky 1. kola ponukového konania
a) Podrobné podmienky speňažovania, informácie o predávanom majetku poskytne správca JUDr. Daniel Fink so
sídlom Valaškovská 21, 066 01 Humenné, tel. 0907 945 370.
b) Hnuteľné veci zapísané v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. 32 sa budú speňažovať tak, že minimálna cena
ponuky je súpisová hodnota, čo predstavuje sumu 4.500,- Eur.
c) Ponuka záujemcu musí obsahovať návrh kúpnej ceny, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné
meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, doklad
o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 30 % v prospech účtu zriadeného v SLSP, a.s., č. ú.:
SK3509000000005108364984 a číslo účtu, na ktorý je potrebné vrátiť zálohu v prípade neúspechu.
d) Ponuky musia byť doručené v zalepenej obálke s označením: „Ponukové konanie - 1K/77/2015 S1159 –
KONKURZ – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 10 dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku do sídla správcu: JUDr. Daniel Fink, Valaškovská 21, 066 01 Humenné. Za deň zverejnenia oznámenia
o ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po zverejnení v Obchodnom vestníku. Na ponuky predložené po
uvedenom termíne správca nebude prihliadať.
e) Súčasťou ponuky musí byť návrh cenovej ponuky v eurách spolu s dokladom o zaplatení zálohy na kúpnu cenu
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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vo výške 30 %.
f) Každý záujemca je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
g) Obhliadku predávaného majetku bude možné vykonať v termíne a v čase dohodnutom so správcom na tel. č.
0907 945 370.
h) Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu nasledujúci deň po uplynutí lehoty na doručenie
ponúk o 10.00 hod. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka na uzatvorenie zmluvy o predaji
hnuteľnej veci s najvyššou navrhovanou cenou.
ch) Správca do 5 dní odo dňa otvárania obálok oznámi zúčastneným osobám a príslušnému orgánu výsledok
verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom správca uvoľní vložené sumy najneskôr do 5 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk.
i) V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o predaji
hnuteľnej veci, alebo neuhradí kúpnu cenu včas podľa pokynu správcu, uhradená záloha prepadne v prospech
podstaty.
j) Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako najvýhodnejšia, je povinný do 10 dní odo dňa
oznámenia výsledku ponukového konania uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu na predaj hnuteľnej veci a v tejto
lehote uhradiť celú ním navrhovanú kúpnu cenu.
k) Podmienkou nadobudnutia vlastníctva kupujúceho k predávanej hnuteľnej veci je úhrada celej kúpnej ceny na
bankový účet vedený v SLSP, a.s., č. ú.: SK3509000000005108364984.
l) V prípade neúspešného ponukového konania v 1. kole, správca obdobne podľa podmienok 1. kola zorganizuje 2.
kolo ponukového konania s tým, že cena bude znížená o 15 %.

JUDr. Daniel Fink, správca

K012181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomíra Chovanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 1169/10, 9690 1 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2016 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č. 1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní – Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/
No. 1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu :Ľubomíra Chovanová,
nar. 15.04.1985, trvale bytom ul. 1. Mája 1169/10, 969 01 Banská Štiavnica, (ďalej len „úpadca“),oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 2K/31/2016, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 95/2016
dňa 18.05.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
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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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the Ľubomíra Chovanová,, date of birth 15.04.1986, ul. 1.Mája 1169/10, 969 01 Banská Štiavnica
(hereinafter only as ,,Bankrupt“) my duty is to inform that with the resolution of the District Court Banská Bystrica
no.2K/31/2016 was published on May 18th, 2016.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only as „BRA“ )
applies:
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).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the day of publishing
(delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the
Commercial Bulletin shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec.
1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt
from beginning of a restructuring proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuring
of the bankrupt, the court declines the request on restructuring by a resolution (Art. 23 sec. 2 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 (Art. 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, JUDr. Viera Cibulová, adresa kancelárie : Nám. SNP 70/36,
960 01 Zvolen, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Banská Bystrica,
Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica Slovenská republika (§ 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).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Viera Cibulová, office address at Nám.
SNP 70/36, 960 01 Zvolen, Slovak Republic, 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 – District Court Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Bulletin (Art. 199 sec. 9 second sentence
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 as published in the Commercial Bulletin 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 Bulletin with stating the creditor and the registered sum (Art. 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).
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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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 (Art. 28
sec. 4 BRA).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienene pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (Art. 28
sec. 5 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right
the same legal effects as enforcement of right by the court (Art. 28 sec. 6 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (Art. 28 sec. 7 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (Art. 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 the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (Art. 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (Art. 29 sec. 2 BRA).
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 prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (Art. 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (Art. 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
thetrustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcydeclaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whosereference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National
Bank ofSlovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (Art. 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (Art. 29 sec. 6 BRA).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (Art. 29 sec. 7 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial Bulletin (Art. 29 sec. 8 BRA).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prerokovať 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).
The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to the
expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if in respect to his
relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The
court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be
stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant
submitting the objection learned about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections
of bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (Art. 15a sec. 3
Civil Proceeding Act).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
Vo Zvolene, dňa 20.05.2016.

JUDr. Viera Cibulová, správca

K012182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomíra Chovanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 1169/10, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2016 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

V právnej veci konkurzu, vyhláseného uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K/31/2016, uverejneného
v OV č. 95/2016 dňa 18.05.2016, na majetok úpadcu, Ľubomíry Chovanovej, nar. 15.04.1986, trvale bytom ul. 1.
mája č. 1169/10, 969 01 Banská Štiavnica, oznamujem, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch, v čase od 8,00 hod do 14,30 hod. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné dohodnúť telefonicky, na tel.č. 0905613262.
Vo Zvolene, dňa 20.05.2016.

JUDr. Viera Cibulová, správca

K012183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COIMEX, a.s. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 693 316
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/9/2015 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/9/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
INÁ MAJETKOVÁ PODSTATA
P.
č.

Súpisová
hodnota
v EUR

Popis
80 % obchodný podiel úpadcu v spoločnosti CAL, s.r.o., so sídlom Partizánska 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 001

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

80 % obchodný podiel úpadcu v spoločnosti CAL, s.r.o., so sídlom Partizánska 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 001
1.500,00
941

2

80 % obchodný podiel úpadcu v spoločnosti COIMEX development s.r.o., so sídlom Partizánska cesta 3, 974 01
1.500,00
Banská Bystrica, IČO: 36 648 051

Deň zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:

20.05.2016

Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR – majetok
patriaci úpadcovi

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

K012184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihajlo Gilbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Senec 2082/55, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/46/2013 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/46/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu Mihajlo Gilbert, nar.: 13.04.1971, bytom: Mesto Senec, 903 01 Senec, na
základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 25.04.2016, zverejneného v OV 83/2016, zo dňa
02.05.2016, ktorým súd udelil záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v OV č. 244/2013 zo dňa 18.12.2013 (aktualizované OV č. 21/2016 zo dňa 02.02.2016) ,
vyhlasuje
1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku, hnuteľné veci :

Právny dôvod
vzniku (stručne):

Typ súpisnej položky majetku:

Súpisová
hodnota
Zabezpečovacie
majetku
právo:
(aj
mena):

Prehlásenie
o
hnuteľná vec - automobil Škoda Octavia Ambiente 1,6 75kW, VIN: TMBCA21Z652059861, ukončení
ŠPZ: SC 543 BK, rok výroby : 2006, strieborná diamantová
úverovej zmluvy č.
metalíza, nájazd: 130.000km, stav potrebovanosti: opotrebované, neplatná STK a EK
564043 zo
dňa 23.04.2013

4.300€

ponukovým konaním za najvyššiu ponúknutú cenu , pričom minimálna výška ponuky je 70% súpisovej hodnoty veci.
Podmienky:
1. Záväzná ponuka záujemcu o kúpu ponúkaného majetku musí byť v súlade so stanovenými podmienkami
doručená správcovi v zalepenej obálke s označením „KONKURZ Gilbert –NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky
sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť na adresu kancelárie správcu majetku úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť na adresu kancelárie správcu majetku úpadcu
JUDr. Juraj Bašnák, Černyševského 10, 851 01 Bratislava tak, aby do kancelárie správcu boli doručené
najneskôr do 30 dní od zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, ak
záujemca bude mieniť doručiť ponuku do kancelárie správcu osobne, môže tak učiniť len po
predchádzajúcom dohovore so správcom.
2. Ponuka musí obsahovať:
a) u právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR nie staršia ako 3
mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu, a telefonicky kontakt,
b) uvedenie, že ide o ponuku na odkúpenie hnuteľnej veci: Škoda Octavia Ambiente 1,6 75kW, VIN:
TMBCA21Z652059861, ŠPZ: SC 543 BK,
c) suma uvedená v eurách, ktorú záujemca ponúka na odkúpenie hnuteľnej veci,
d) záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
e) záväzná ponuka záujemcu musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného
registra alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne
osvedčené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
1. Minimálna výška ponuky je 70% súpisovej hodnoty veci. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku.
V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na
nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
2. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky
neobsahujúce vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo
doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia
ponukového konania.
3. Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na doručenie ponúk. Vyhodnotenie
ponúk sa vykoná najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok. Ak posledný deň lehoty padne na deň
pracovného voľna alebo na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň. Kúpnu cenu je
povinný úspešný záujemca uhradiť pred podpisom kúpnej zmluvy.
4. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu
za predmet ponuky
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
6. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote
ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku
7. Uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom podlieha schváleniu príslušným orgánom. Pokiaľ
príslušný orgán nedá súhlas na uzavretie zmluvy, správca oznámi úspešnému uchádzačovi, že ponuku
odmieta, aj keď bol vyhodnotený ako úspešný.
8. Zmluva o prevode so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na správcovský účet
v plnom rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu v plnom rozsahu ani v ďalšej
primeranej lehote, určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené. Za zmarené
sa považuje toto kolo aj v prípade, ak kúpna cena síce bude na výzvu správcu uhradená, ale k úhrade
pristúpi záujemca po uplynutí ďalšej primeranej lehoty, určenej správcom, pokiaľ správca nerozhodne inak.
V prípade, ak bude kúpna cena uhradená po uplynutí ďalšej primeranej lehoty a správca neprijme
rozhodnutie, že sa ponuka napriek tomu prijíma ako podklad na uzavretie kúpnej zmluvy, správca kúpnu
cenu vráti.
9. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o
prevode, alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového
konania za zmarené.
10. Úspešnému záujemcovi bude motorové vozidlo predané v stave, v akom „stojí a leží“, pričom úspešný
záujemca bude v zmysle kúpnej zmluvy povinný na svoje náklady odviesť motorové vozidlo úpadcu do 7 dní
od uzavretia kúpnej zmluvy a zaplatenia kúpnej ceny. Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a
ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie prevodu motorových vozidiel vyžaduje platný právny
poriadok, vykoná záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. Spojazdnenie motorového vozidla, alebo
jeho odvlečenie vykoná kupujúci na vlastné náklady
11. Ohliadka hnuteľnej veci – vozidla, je možná po telefonickom dohovore so správcom v mieste, kde sa
vozidlo nachádza.
12. V prípade, ak sa žiaden záujemca neprihlási, správca verejné ponukové konanie zopakuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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12. V prípade, ak sa žiaden záujemca neprihlási, správca verejné ponukové konanie zopakuje.
13. Správca je oprávnený určiť ďalšie podrobnosti verejného ponukového konania neupravené týmto záväzným
pokynom, pričom týmto určením nesmie neprimeraným spôsobom obmedziť záujemcov o ponuku v
ponukovom konaní.
14. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať cez e-mail: juraj.basnak@gmail.com alebo telefonicky
0904 516 169.
JUDr. Juraj Bašnák, správca

K012185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Poledno
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 255, 900 45 Most pri Bratislave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA,LL.M.,PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/60/2015_S 1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/60/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Milena Nosková, správca úpadcu Michal Poledno, dátum narodenia: 30.06.1978, trvalý pobyt: Budovateľská
255, 900 46 Most pri Bratislave, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 20.07.2016 o 10:00 hod, v
kancelárii správcu: Zámocká 14, 811 01 Bratislava, s nasledovným programom: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o
činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba zástupcu veriteľov, 4. Rozhodovanie o výmene správcu
(ust. § 36 ZKR), 5. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Poznámka: V prípade, že avizuje svoju účasť na schôdzi veriteľov počet veriteľov, ktorý kapacitne prekračuje
možnosti sídla správcu, oznámim zverejnením v Obchodnom vestníku zmenu miesta konania prvej schôdze
veriteľov.
Mgr. Milena Nosková, správca

K012186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K.H.S.SK.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráž 8419, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 407 364
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu: S1731, reštrukturalizačný
správca dlžníka: K.H.S.SK., spol. s r.o., so sídlom Stráž 8419, 960 01 Zvolen, IČO: 36 407 364, zvoláva v zmysle §
126 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov prvú schôdzu veriteľov na deň 11.07.2016 o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na
adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen, 3. podlažie, veľká zasadacia miestnosť.
Program schôdze:
1. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
2. Voľba veriteľského výboru.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prezentácia veriteľov sa začína o 09.30 hod. 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.
LawService Recovery, k.s., správca

K012187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Jaroslav Čižmárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažeja Bullu 4839/2, 036 08 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2016 S 1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo zápisu: 1, pozemok-parcelné číslo 971/1, lesné pozemky o výmere 517 m2, zapísané na LV č. 2214,
nachádzajúce sa v SR, okres Martin, katastrálne úzenie obce Valča, spoluvlastnícky podiel: 768/278976, dôvod
zapísania majetku do súpisu: majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, súpisová hodnota: 0,46 EUr,
deň zápisu: 20.05.2016
Číslo zápisu: 2, pozemok-parcelné číslo 971/2, lesné pozemky o výmere 69 m2, zapísané na LV č. 2214,
nachádzajúce sa v SR, okres martin, katastrálne územie obce Valča, spoluvlastnícky podiel: 768/278976, dôvod
zapísania majetku do súpisu: majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, súpisová hodnota 0, 06 EUr,
deň zápisu: 20.05.2016
Číslo zápisu: 3, pozemok-parcelné číslo 971/3, lesné pozemky o výmere 174 m2, zapísané na LV č. 2214,
nachádzajúce sa v SR, okres Martin, katatrálne územie obce Valča, spoluvlastnícky podiel: 768/278976, dôvod
zapísania majetku do súpisu: majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, súpisová hodnota: 0,15 EUr,
deň zápisu: 20.05.2016
Číslo zápisu: 4, pozemok-parcelné číslo 971/4, lesné pozemky o výmere 2118291 m2, zapísané na LV č. 2214,
nachádzajúce sa v SR, okres Martin, katastrálne územie obce Valča, spoluvlastnícky podiel: 768/278976, dôvod
zapísania majetku do súpisu: majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, súpisová hodnota: 1866,08
EUr, deň zápisu : 20.05.2016
Číslo zápisu: 5, pozemok-parcelné číslo 971/5, lesné pozemky o výmere 12104 m2, zapísané na LV č. 2214,
nachádzajúce sa v SR, okres Martin, katastrálne územie obce Valča, spoluvlastnícky podiel: 768/278976,
dôvod zapísania majetku do súpisu: majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, súpisová hodnota: 10,66
EUr, deň zápisu: 20.05.2016
Číslo zápisu: 6, pozemok-parcelné číslo 992, lesné pozemky o výmere 167208 m2, zapísané na LV č. 2213,
nachádzajúce sa v SR, okres Martin, katastrálne územie obce Valča, spoluvlastnícky podiel: 768/278976, dôvod
zapísania majetku do súpisu: majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, súpisová hodnota: 147,30 EUr,
deň zápisu: 20.05.2016
Císlo zápisu: 7, pozemok-parcelné číslo 968, lesné pozemky o výmere 55388 m2, zapísané na LV č. 2212,
nachádzajúce sa v SR, okres Martin, katastrálne územie obce Valča, spoluvlastnícky podiel: 768/278976, dôvod
zapísania majetku do súpisu: majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, súpisová hodnota: 48,79 EUr,
deň zápisu: 20.05.2016
Číslo zápisu: 8, pozemok-parcelné číslo 1308/16, ostatné plochy o výmere 43 m2, zapísané na LV č. 1484,
nachádzajúce sa v SR, okres Martin, katastrálne územie obce Valča, spoluvlastníckxy podiel: 768/278976, dôvod
zapísania majetku do súpisu: majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, súpisová hodnota: 0,04 EUr,
deň zápisu: 20.05.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo zápisu: 9, pozemok-parcelné číslo 1183/1, trvalé trávne porasty o výmere 6203 m2, zapísané na LV č. 1484,
nachádzajúce sa v SR, okres Martin, katastrálne územie obce Valča, spoluvlastnícky podiel: 768/278976, dôvod
zapísania majetku do súpisu: majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, súpisová hodnota: 5,46 EUr,
deň zápisu: 20.05.2016
Číslo zápisu: 10, pozemok-parcelné číslo 1183/2, lesné pozemky o výmere 3009 m2, zapísané na LV č. 1484,
nachádzajúce sa v SR, okres Martin, katastrálne územie obce Valča, spoluvlastnícky podiel: 768/278976, dôvod
zapísania majetku do súpisu: majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, súpisová hodnota: 2,65 EUr,
deň zápisu: 20.05.2016
Číslo zápisu: 11, pozemok-parcelné číslo 1183/201, trvalé trávne porasty o výmere 456 m2, zapísané na LV č.
1484, nachádzajúce sa v SR, okres Martin, katastrálne územie obce Valča, spoluvlastnícky podiel: 768/278976,
dôvod zapísania majetku do súpisu: majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, súpisová hodnota: 0,40
EUr, deň zápisu: 20.05.2016

Ing. Štefan Straka, správca

K012188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Hromádka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 47/328, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16. 10. 1991
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Dňa 11. 5. 2016
Vec: Uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku
Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40K/53/2015 zo dňa 19. 1. 2016 bol vyhlásený konkurz na dlžníka:
Stanislav Hromádka, nar. 16. 10. 1991, bydliskom Údernícka 328/47, 972 51 Handlová (ďalej len „úpadca“) a za
správcu konkurznej podstaty bola ustanovená B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „správca“).
Listom zo dňa 29. 4. 2015, doručeným Slovenskej sporiteľni, a.s., so sídlom: Tomášikova 48, 932 37 Bratislava
(ďalej len „banka“) dňa 3. 5. 2016 správca predložil banke ako zástupcovi veriteľov žiadosť o uloženie záväzného
pokynu pri speňažovaní nasledovného hnuteľného majetku úpadcu:
č. súp. zl.

popis majetku

cena súp. zl. maj. spolu

4.

notebook zn. ASUS X553MA-XX534T

250,00 €

5

tablet Prestigo MultiPad WIZE 3G

75,00 €

ďalej spolu len „majetok“.
Zástupca veriteľov ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) v spojení s ust. § 83 ods. 1 písm. a) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) Vám ako správcovi konkurznej podstaty ukladá
nasledovný záväzný pokyn na speňaženie majetku:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok majetku po dohode so správcom.
2. Majetok sa speňaží ponukovým konaním podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, pričom oznámenie o ponukovom
konaní bude zverejnené v Obchodnom vestníku.
3. V zmysle tohto záväzného pokynu sa vyhlásia 3 kolá ponukového konania.
4. Lehota na predkladanie ponúk bude 30 dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku.
5. Súpisové zložky majetku sa speňažujú spoločne.
6. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konania:
- musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
- musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku;
- pri fyzickej osobe nepodnikateľovi: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis
fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti,
- pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z obchodného registra alebo iného
registra nie starší ako 1 mesiac, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra,
- pri fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis
fyzickej osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti, výpis zo živnostenského registra nie
starší ako 1 mesiac,
- musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách, pričom najnižšia kúpna cena bude:
v 1. kole 100 % súpisovej hodnoty majetku,
v 2. kole 75 % súpisovej hodnoty majetku a
v 3. kole 50 % súpisovej hodnoty majetku,
- musí sa v nej uviesť, že sa vzťahuje na hnuteľné veci, ktoré sú predmetom ponukového konania,
- musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke opatrenej
označením: "KONKURZ sp. zn. 40K/53/2015 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ". Na ponuky doručené
správcovi po lehote sa nebude prihliadať,
- čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi,
- čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom.
7. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na
záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, alebo osobou konajúcou na základe plnomocenstva,
správca neprihliada.
8. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7. dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii
správcu, o čom bude spísaná zápisnica. O termíne, čase a mieste otvárania obálok správca emailom upovedomí
banku ako zástupcu veriteľov najmenej 2 pracovné dni vopred s tým, že zástupca veriteľov má v prípade záujmu
právo sa otvárania obálok zúčastniť. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje, či ponuka bola podaná
včas, či obsahuje všetky náležitosti tohto pokynu, a či sú k nej priložené požadované doklady.
9. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto pokynu a ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

20

Obchodný vestník 100/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.05.2016

s podmienkami tohto pokynu a ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých
najvyšších rovnakých podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom, ponuka ktorého
záujemcu bude úspešná. Ponuka záujemcu môže byť považovaná za úspešnú len v prípade, ak zástupca veriteľov
po oznámení ponuky s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou túto výšku kúpnej ceny a ponuku správcovi písomne
alebo emailom odsúhlasí.
10. Výsledky ponukového konania s uvedeným najvhodnejšej ponuky správca oznámi banke ako zástupcovi
veriteľov do 3. pracovných dní odo dňa otvorenia obálok s ponukami písomne alebo emailom.
11. Po obdržaní súhlasu zástupcu veriteľov s ponukou kúpnej ceny tohto záujemcu oznámi úspešnému záujemcovi,
že jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
12. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu do
20. dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 11. tohto pokynu. V tejto lehote je
úspešný záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu a to tak, že kúpna cena musí byť pripísaná na účet
označený na tento účel správcom najneskôr v posledný deň 20-dňovej lehoty.
13. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 932 37 Bratislava
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K012189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Albert Altdorffer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halová 8, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Holubyho 16, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2015 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/51/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z prvej schôdze veriteľov

Miesto konania: kancelária správcu, Holubyho 16, Pezinok
Dátum konania: 20.05.2016
Začiatok schôdze: 10.00 hod
Prítomní :
1. predseda schôdze Ing. Viera Fraňová, správca
2. veritelia – Khuri Toni Mgr. advokát (osobne), Zuzánek Bohuslav (osobne).

Program schôdze:
1.
2.
3.
4.

otvorenie schôdze
voľba nového správcu
voľba veriteľského výboru (zástupcu veriteľov v malom konkurze)
záver
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prezentácia
Prezentácia zúčastnených sa uskutočnila od 9.30 do 10.00 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Konštatuje sa, že schôdze sa zúčastnili celkom dvaja veritelia oprávnení
na schôdzi hlasovať. Celkový počet hlasov prítomných veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať
o voľbe nového správcu bol 581. Celkový počet hlasov prítomných nezabezpečených veriteľov
oprávnených na schôdzi hlasovať o voľbe zástupcu veriteľov bol 581. Schôdzi predsedal jej zvolávateľ,
správca konkurznej podstaty.
1. Otvorenie schôdze
Na otvorení schôdze predseda konštatoval, že všetci veritelia zúčastnení na schôdzi veriteľov sú oprávnení
hlasovať v rozsahu zistených pohľadávok. Veritelia boli oboznámení s rozsahom svojich hlasovacích práv
prostredníctvom hlasovacích lístkov, ktoré boli veriteľom odovzdané pri prezentácii.
2. Voľba nového správcu
Predseda schôdze vyzval prítomných veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať, aby navrhli do funkcie nového
správcu jednu osobu zo zoznamu správcov. Žiaden z veriteľov nepodal návrh na ustanovenie nového správcu.
Hlasovacie lístky na voľbu nového správcu tvoria prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Uznesenie: Doterajší správca sa potvrdzuje vo funkcii.
Žiaden z veriteľov neuplatnil do zápisnice odôvodnenú námietku rozporu prijatého uznesenia so zákonom.
3. Voľba zástupcu veriteľov
Predseda schôdze navrhol zvoliť za zástupcu veriteľov prítomného nezabezpečeného veriteľa s najväčším
počtom hlasov. Hlasovacie lístky na voľbu zástupcu veriteľov tvoria prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Prvý návrh: Khuri Toni Mgr. advokát, Dlhé diely II 13, Bratislava, IČO: 30 789 311
Za: 581
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie: Prvá schôdza veriteľov v konkurze na majetok úpadcu Albert Altdorffer, nar. 23.03.1963,
bytom Halova 8, Bratislava, zvolila jednohlasne za zástupcu veriteľov: Khuri Toni Mgr. advokát, Dlhé
diely II 13, Bratislava, IČO: 30 789 311.
Žiaden z veriteľov neuplatnil do zápisnice odôvodnenú námietku rozporu prijatého uznesenia so zákonom.
4. Záver – program prvej schôdze veriteľov bol vyčerpaný, predseda schôdzu ukončil.

V Pezinku dňa 20.05.2016
Mgr. Ing. Viera Fraňová, správca

Prílohy:
1. Prezenčná listina z 20.05.2016
2. Hlasovacie lístky – voľba správcu (2x)
3. Hlasovacie lístky – voľba zástupcu veriteľov (2x)
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K012190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Holý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Niva 43/158, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8. 8. 1969
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/33/2013 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/33/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, oznamuje, že v konkurznom konaní vedenom vo veci úpadcu: Juraj Holý, nar. 8. 8. 1969, Niva 158/43, 911
01 Trenčín, mu bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874, Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávky vo výškach 120,12 € a 120,12 €, ktoré boli zapísané do zoznamu
pohľadávok pod č. 15 a 16.
B.F.B. správcovská, v.o.s.

K012191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Fabian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K. Braxatorisa 16, 962 71 Dudince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Matulová
Sídlo správcu:
Železničiarska 9, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2016 S633
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

JUDr. Mariana Matulová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Branislava Fabiana, narod. 31.08.1975,
bytom 962 71 Dudince, K. Braxatorisa 16, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 2K/9/2016,
že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
zapísala dňa 18.5.2016 do zoznamu pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Por. č. pohľ.
v zozname
Veriteľ
nezabezp. pohľ.

Doručená/
Uplatnené
zapís.
do Právny dôvod pohľadávky
poradie
zoznamu

Prihlásená
suma
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Serraghis
Loan
Management
Ltd.
Afentrikas 4, Afrentika Court, Office 2,
6018 Larcana, Cyprus, zast. Nosko & Iná pohľ.
Partners, Podjavorinskej 2, 811 03
Bratislava

18.5.2016

Deň vydania: 25.05.2016

Pohľadávka z pôžičky s prísl.
priznaná Plat. rozk. OS Žiar
n/Hronom č. 16Rob/370/2011 €
42,
Práv.a vyk. 2.2.2012

4

910,09

Zároveň oznamujem všetkým veriteľom úpadcu, že v súlade s § 32 ods. 3 a 8 zákona č. 7/2005 Z.z. prípadné
popretie pohľadávky iným veriteľa je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne ak bude v tej istej
lehote na nižšie uvedenom účte pripísaná suma 350,- Eur za popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou
prihláškou.
Kauciu pri popieraní pohľadávok iným veriteľom je možné zložiť na bankový účet vedený vo VÚB a.s., pobočka
Banská Bystrica, číslo účtu: SK02 0200 0000 0036 5445 7257 pričom variabilným symbolom bude číslo popretej
pohľadávky v zozname.

V Banskej Bystrici, dňa 20. mája 2016

JUDr. Mariana Matulová
správkyňa

K012192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Agáta Karaffová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podholie 18, 976 64 Braväcovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K 29/2016 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 29/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Bc. Agáta Karaffová, nar. 10.10.1973, bytom Braväcovo, Podholie č. 18,
oznamuje, že do spisu správcu je možné nahliadnuť každý pracovný deň v čase od 09.00 hod do 15.00 hod v
kancelárii správcu v Rimavskej Sobote, ul. Železničná 6/1. Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť
telefonicky so správcom.

JUDr. Pavel Balog, správca

K012193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. František Mészáros
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod lipami 50/3684, 940 16 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26. 8. 1959
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/7/2016 S1220
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, značka správcu S1220,
oznamuje, že v konkurznom konaní vedenom vo veci úpadcu: Ing. František Mészáros, nar. 26. 8. 1959, bytom Pod
lipami 3684/50, 940 16 Nové Zámky, mu bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená prihláška
pohľadávky veriteľa: Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., IČO: 35 837 331, Tuhovská 9, 831 07 Bratislava,
ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku v celkovej sume 17 411,11 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod
č. 7.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K012194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Casa Invest, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri mlyne 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 729 100
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca úpadcu CASA INVEST, s.r.o. zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční
dňa 13.07.2016 o 11,00 hod. v kongresovej sále Hotela Satel, Mnoheľova 825/3, 058 01 Poprad, a to s
nasledujúcim programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o doterajšom priebehu konkurzu a činnosti správcu
3. Informovanie o stave úpadcovho majetku
4. Hlasovanie o výmene správcu podľa § 36 Zák. č. 7/2005 Z.z.
5. Voľba veriteľského výboru
6. Zistenie stanovísk veriteľov vo veci ďalšieho postupu
7. Záver schôdze veriteľov
Pri prezentácii sa každý účastník preukáže dokladom totožnosti a zástupcovia veriteľov plnou mocou, resp.
dokladom preukazujúcim poverenie zastupovať veriteľa.

JUDr. Jozef Beňo, PhD.
správca
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K012195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Martin Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 118/39, 08701 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1965
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Súpisová hodnota
v€

Popis

právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu z titulu zániku účasti úpadcu v obchodnej spoločnosti WOOD Plus, s.r.o., Kpt.
6 638,78 €
Nálepku 118/39, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 498 530

Deň vylúčenia: 21.04.2016
Dôvod vylúčenia: Nárok úpadcu na vyplatenie vyrovnacieho podielu v spoločnosti WOOD Plus, s.r.o. je zjavne
nespeňažiteľný. Uvedená skutočnosť vyplýva zo zverejnených účtovných závierok spoločnosti, pričom z týchto je
zrejmé, že pasíva spoločnosti prevyšujú dlhodobo jej aktíva.Deň vylúčenia: 21.04.2016

K012196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Albert Altdorffer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halová 8, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Holubyho 16, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2015 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/51/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní prihlášky pohľadávky do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

Veriteľ : Wustenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, Bratislava , IČO: 31383408
Suma prihlásenej pohľadávky : 200,67 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok : 20.05.2016
Poradové číslo pohľadávky (veriteľa): 7 (7/W)

20.05.2016
Ing. Mgr. Viera Fraňová, správca
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K012197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TECHNOLIVING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 619 321
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Betáková Krkošková
Sídlo správcu:
Révová 7, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/40/2015 - S 1605
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/40/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, so sídlom kancelárie: Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 42 262 844,
vo veci úpadcu: TECHNOLIVING, s.r.o., sídlo: Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 619 321, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 31537/T, týmto v súlade s § 8 ods. 4 zákona č.
8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Révová 7, 811 02 Bratislava v každý
pracovný deň v čase od 08:30 – 12.00 hod. a od 12:30 – 15:00 hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu je možné
podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 0910 540 360, prípadne e-mailom:
krkoskova.z@gmail.com.

K012198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kontúrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terézie Vansovej 3444/14, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2016 - S 1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
vypracovaný v zmysle ust. § 76 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z.z. a ust. § 37 a nasl. Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
úpadca: Iveta Kontúrová, nar. 18.05.1965, bytom Terézie Vansovej 3444/14, 974 01 Banská Bystrica
spisová značka: 2K 7/2016

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu: tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

p.
Identifikácia súpisovej zložky majetku
č.
1

Vlast.
podiel

príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle §
1/1
72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.

Deň
zapísania

Dôvod zapísania

20.05.2016

príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle §
72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
194,67 Eur
– mesiac 03/2016
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V Banskej Bystrici, dňa 20.05.2016
JUDr. Marián Pataj, správca

K012199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Lehocký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrnčiarska 787/68, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.7.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2016 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty úpadcu Róbert Lehocký, nar. 17.7.1976, bytom
Hrnčiarska 787/68, 091 01 Stropkov, v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení (ďalej len “ZKR”) zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 11.07.2016, so začiatkom o 10:30 hod.
(prezencia od 10:00) v kancelárii správcu na Tatranskom námestí 3, 058 01 Poprad, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ust. § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.
Veritelia - fyzické osoby - pri prezencii predložia doklad totožnosti.
Veritelia - právnické osoby – predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti
príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na
zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K012200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Agáta Karaffová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podholie 18, 976 64 Braväcovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K 29/2016 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 29/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky
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V súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Bc. Agáta Karaffová, nar.
10.10.1973, bytom 976 64 Braväcovo, Podholie č. 18, Slovenská republika oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 2K/29/2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 89/2016
dňa 10.05.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu .V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií /ďalej len ZKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Pavel Balog, ul. Železničná 6/1, 979 01 Rimavská
Sobota, Slovenská republika Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške
nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na
prihlášku neprihliada. Veriteľ ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi , inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávky, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie za vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a
pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka .

JUDr. Pavel Balog, správca

Notification to foreign creditors

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of the
– Bc. Agáta Karaffová, residing, Slovak republic. I am obligatetto inform you that with the resolution of the District
Court in Banská Bystrica, No 2K/29/2016 published in the Government Journal No 89/2016 on 10.05.2016
bankruptcy was declared on the Bankrupts estate. According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and
Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to lodge theirs claims in a time period 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr.
Pavel Balog, Železničná 6/1, Slovak Republic.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy , but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with
securities have to lodge their claims with securite in a time peroid of 45 days beginning with the declaration on the
bankrupty in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights lapse.
Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a
claim against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the estate of
the Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a specials registration form und
fulfill the requirements stated by the laws, otrherwise theseclaims will not be considered as claims in bankruptcy and
registracion will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name,
surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legals cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registracion
form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about secured amount , kind and order security right, object to which the security is tied and
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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provide information about secured amount , kind and order security right, object to which the security is tied and
legal cause of this security right. Each secured claim must belodged separately. Creditors whose claims depend on
the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and this also state in the registration form
the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info
principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the
claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to
the reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank
or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with
professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed
to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opininon stating the value of the claim
has to be added, otherwise these claims willnot be considered as claims in bankruptcy and registration will be
ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in
creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the
creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic , a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished
only by publishing in the Commercial Journal. Registration form , which was delivered to trustee or District court can
not be correct or amend. This disclosure relates to foreing creditors, whose office and residence is unknown from
the documents of the Bankrupt.

JUDr. Pavel Balog, Trustee of the Bankrupt

K012201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Jakušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lysica 77, 013 05 Lysica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 6K/3/2016S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/3/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Mikuláš Takáč, správca konkurznej podstaty úpadcu: Mária Jakušová, nar. 27.09.1942, bytom 013 05 Lysica
77, zvoláva v súlade s ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ZKR) prvú
schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 01. júla 2016 o 11,00 hod. v kancelárii správcu, ul. Timravy 23, 1.
posch., č. dv. 205 v Martine.
Program schôdze:
1. Prezentácia
2. Otvorenie schôdze a zistenie uznášaniaschopnosti
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
6. Rôzne a záver
Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra nie starší ako tri
mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
Ing. Mikuláš Takáč, správca
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K012202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EREZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda KVP 4, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 575 127
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30K/42/2015 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/42/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ľubica Gregušková, správca úpadcu EREZ s.r.o., so sídlom Trieda KVP 4, 040 23 Košice , IČO: 36 575 127
zvoláva v súlade s ust. § 34 ods.1 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 08.07.2016 o 10,00 hod.
v budove Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, regionálne centrum Spišská Nová Ves, Markušovská
cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, miestnosť č. 217 nachádzajúca sa 2. poschodí.

Program schôdze:
1. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzu.
2. Voľba veriteľského výboru , resp. zástupcu veriteľov.
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods.1 ZKR.
Prezentácia veriteľov sa začne o 9,30 hod. Pri prezentácii veritelia a ich zástupcovia predložia doklad totožnosti,
aktuálny výpis z obchodného alebo iného registra, plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie

V Spišskej Novej Vsi, dňa 20.05.2016
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K012203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Molnár – INFOCOMP
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 1000/30, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 444 317
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/78/2015 1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/78/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca úpadcu: František Molnár – INFOCOMP, s miestom podnikania Novohradská
1000/30, 990 01 Veľký Krtíš, IČO : 40 444 317 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu udeleným dňa
26.04.2016 vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov:
I. kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľných vecí – zásob z podnikateľskej činnosti (predávaných ako
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I. kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľných vecí – zásob z podnikateľskej činnosti (predávaných ako
súbor).
Majetok úpadcu bol zapísaný do všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
50/2016 zo dňa 14.03.2016. Súpisová hodnota majetku je 1.815,00 Eur.
Kúpna cena je pre I. kolo ponukového konania stanovená vo výške najvyššej ponuky, ktorá však nemôže byť
neprimeraná.
Podmienky I. kola ponukového konania :
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica v zalepenej
obálke s označením „MOLNAR ponukové konanie/zásoby“ do 14:00 hod. dňa 07.06.2016. Na obálky predložené
alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
2. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať jeho presné identifikačné údaje v súlade s jeho registráciou v
príslušnom registri pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch resp. aktuálne identifikačné údaje
pri fyzických osobách (fotokópiu platného občianskeho preukazu), návrh cenovej ponuky, podpis záujemcu, resp.
štatutárneho orgánu. K písomnej ponuke je potrebné priložiť aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského
registra nie starší ako 30 dní použiteľný na právne účely. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie
otvorené nebude správca prihliadať.
3. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých takýchto návrhov od jedného účastníka
sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou kúpnou cenou.
4. Na obhliadku sú záujemcovia povinní sa vopred nahlásiť správcovi na tel. č. 0903 536 709 alebo 048/41 54 184.
5. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca najneskôr do 3 dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk.
6. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou za hnuteľný majetok (predávaný
ako súbor), minimálne však vo výške 100% súpisovej hodnoty uvedenej v súpise všeobecnej podstaty, a ktorá bude
zároveň spĺňať všetky podmienky ponukového konania.
7. Správca uzatvorí Zmluvu o predaji s víťazom ponukového konania do 5 dní po vyhodnotení ponukového kola.
Kúpna zmluva nadobúda účinnosť pripísaním peňažných prostriedkov v sume celej kúpnej ceny na účet správcu. Až
po úplnej úhrade kúpnej ceny správca umožní prevziať speňažený majetok. Vlastníctvo k predmetu speňaženia
prejde na kupujúceho až po úplnej úhrade kúpnej ceny a správca nie je povinný speňažovaný majetok pred jeho
zaplatením vydať.
8. Kupujúci nadobudne speňažovaný majetok v stave v akom sa tento nachádza ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
9. V prípade ak víťaz ponukového konania neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej v bode 7 a ani po výzve
správcu ani v náhradnej lehote do 3 dní tento nedostatok neodstráni alebo po uzavretí kúpnej zmluvy nezaplatí v
plnej výške kúpnu cenu, víťazom ponukového konania sa stane ďalší záujemca, ktorý splnil podmienky ponukového
konania a ponúkol v poradí ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny v lehote splatnosti sa
uplynutím posledného dňa lehoty splatnosti stáva uzavretá kúpna zmluva neplatnou a neúčinnou.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 20.05.2016

K012204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I.B.A. AGRO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohrady 17, 940 67 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 138 803
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/80/2015 S1182
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Spisová značka správcovského spisu: 32K/80/2015 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/80/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK
V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov, týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, bola dňa
17.05.2016 do kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, IČO: 00151866, Pribinova 2, Bratislava, Slovenská republika, ktorou si veriteľ uplatnil nasledovnú
pohľadávku:

Por. č. Veriteľ

Pr. č. Por. č. v ZP Prihlásené poradie Prihlásená istina

19

1

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

65

E

110,00 €

Mgr. Ladislav Barát, správca

K012205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ing. Alena Zaťková, rod. Degnerová, fyzická osoba
oprávnená na podnikanie pod obchodným menom:
Ing. Alena Zaťková - MÄSOSORT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľníckej školy 28, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 194 658
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/82/2015 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/82/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK
V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov, týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, bola dňa
20.05.2016 do kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa Mesto Komárno, Námestie generála Klapku 1,
Komárno, ktorou si veriteľ uplatnil nasledovné pohľadávky:

Veriteľ

Pr. č. Por. č. v ZP

Prihlásené poradie

Prihlásená istina
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Mesto Komárno
IČO: 00306525, Námestie generála Klapku 1, Komárno

1

262

Deň vydania: 25.05.2016

E

442,63 €

Mgr. Ladislav Barát, správca

K012206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbara Podolská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňová 14, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/62/2015/S180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/62/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Vodová, so sídlom kancelárie Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, týmto ako správca úpadcu Barbara
Podolská, nar. 21.10.1976, bytom Višňová 14, 831 01 Bratislava, v konkurze vedenom na Okresnom súde
Bratislava I pod sp.zn. 2K/62/2015, týmto oznamujem, že do správcovského spisu sp.zn. 2K/62/2015/S180 možno
nahliadnuť v sídle kancelárie správcu každý pracovný deň od 10,00 do 15,00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do
správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu alebo emailom na adrese
vodova@akvodova.sk.
JUDr. Eva Vodová

K012207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KERAM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 4802, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 045 811
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/36/2014 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/36/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ing. Tomáš Oravec správca úpadcu: KERAM s.r.o., Jiráskova 4802, 984 01 Lučenec, IČO : 36 045 811 v
súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu udeleným dňa 09.05.2016 vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov:
I. kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľných vecí – zásob (predávaných ako súbor).
Majetok úpadcu bol zapísaný do všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
223/2015 zo dňa 20.11.2015. Celková súpisová hodnota ponúkaného majetku je 5.116,19 Eur. Súpisová hodnota je
uvádzaná bez DPH.
Kúpna cena je pre I. kolo ponukového konania stanovená vo výške najvyššej ponuky, ktorá však nemôže byť
neprimeraná.
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Podmienky I. kola ponukového konania :
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica v zalepenej
obálke s označením „KERAM s.r.o. - ponukové konanie/zásoby“ do 14:00 hod. dňa 07.06.2015. Na obálky
predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
2. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať jeho presné identifikačné údaje v súlade s jeho registráciou v
príslušnom registri (pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch), pri fyzických osobách fotokópiu
platného občianskeho preukazu, návrh cenovej ponuky, podpis záujemcu alebo štatutárneho orgánu. K písomnej
ponuke je potrebné priložiť aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní
použiteľný na právne účely. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené nebude správca prihliadať.
3. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude
prihliadať len na jeho návrh s najvyššou kúpnou cenou.
4. Na obhliadku sú záujemcovia povinní sa vopred nahlásiť správcovi na tel. č. 0903 536 709 alebo 048/41 54 184.
5. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca najneskôr do 5 dní odo dňa ukončenia
lehoty na podávanie ponúk.
6. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou za súbor hnuteľných vecí zásob, minimálne však vo výške 100% súpisovej hodnoty uvedenej v súpise všeobecnej podstaty, a ktorá bude
zároveň spĺňať všetky podmienky ponukového konania.
7. Správca uzatvorí Zmluvu o predaji s víťazom ponukového konania do 5 dní po vyhodnotení ponukového kola.
Kúpna zmluva nadobúda účinnosť pripísaním peňažných prostriedkov v sume celej kúpnej ceny na účet správcu. Až
po úplnej úhrade kúpnej ceny správca umožní prevziať speňažený majetok. Vlastníctvo k predmetu speňaženia
prejde na kupujúceho až po úplnej úhrade kúpnej ceny a správca nie je povinný speňažovaný majetok pred jeho
zaplatením vydať.
8. Kupujúci nadobudne speňažovaný majetok v stave v akom sa tento nachádza ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
9. V prípade ak víťaz ponukového konania neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej v bode 7 a ani po výzve
správcu ani v náhradnej lehote do 3 dní tento nedostatok neodstráni alebo po uzavretí kúpnej zmluvy nezaplatí v
plnej výške kúpnu cenu, víťazom ponukového konania sa stane ďalší záujemca, ktorý splnil podmienky ponukového
konania a ponúkol v poradí ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny v lehote splatnosti sa
uplynutím posledného dňa lehoty splatnosti stáva uzavretá kúpna zmluva neplatnou a neúčinnou.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 20.05.2016

K012208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Kulišiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sitnianska 17, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 32/2016 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 32/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty dlžníka: Denisa Kulišiaková, nar. 26.02.1971, bytom 974 11
Banská Bystrica, Sitnianska č.17, oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že nahliadnuť do spisu je
možné v kancelárii správcu v Kapitulskej ulici č. 12 v Banskej Bystrici každý pracovný deň v úradných hodinách od
9,00 hod do 15,00 hod.
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Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty

K012209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Kulišiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sitnianska 17, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 32/2016 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 32/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

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

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Denisa Kulišiaková, nar.
26.02.1971, bytom 974 11 Banská Bystrica, Sitnianska č. 17 (ďalej len „úpadca“), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 2K 32/2016 zo dňa 12.05.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Denisa Kulišiaková, born on 26.02.1971, residence at 974 11 Banská Bystrica, Sitnianska č. 17 (hereinafter
only ,,the Bankrupt“), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 2K
32/2016 dated 12th of may 2016 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 18.05.2016. Dňom
19.05.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 18th of may 2016. Bankruptcy was declared
on 19th of may 2016.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter
only „the BRA“ ) applies:
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1.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).

1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. 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). The
declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a restructuralization proceedings.
If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the bankrupt, the court
declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).

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

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

3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Ing. Peter Medveď, správca, Kapitulská 12, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Banská Bystrica,
Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika (§ 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).

3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – Ing. Peter Medveď, správca, Kapitulská 12,
974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic, 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 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the application to the court Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The
beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence
BRA).

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).

4. 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
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).

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).

5. 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).

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).
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6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the
conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the
establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).

7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).

7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

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).

8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards
other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the
bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing
the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§
28 sec. 7 BRA).

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).

9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
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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).

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).

10. 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
the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

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).

11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type,
order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

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).

12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should
arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

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

40

Obchodný vestník 100/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.05.2016

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).

13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby
the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29
sec. 4 BRA).

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).

14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall
be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published
on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If
the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional
care (§ 29 sec. 5 BRA).

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).

15. 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).

16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
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nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).

16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7
BRA).

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).

17. 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).

18. 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).

18. 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).

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

19. 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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20. 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).

20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards
the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if
in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their
impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection
of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the
participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfil the
objections of bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a
sec. 3 Civil process order).

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

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

V Banskej Bystrici dňa 20.05.2016
In Banská Bystrica, on 20/05/ 2016
Ing. Peter Medveď, správca / trustee of the bankrupt
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K012210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Sagan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Štúra 1883/43, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40K/50/2015 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/50/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR sa do zoznamu pohľadávok zapisuje pohľadávka veriteľa:
·
·

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752. Prihlásená suma je 22.213,43
Eur
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752. Prihlásená suma je 65,59 Eur

JUDr. Viliam Vaňko, správca

K012211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UCB spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povraznícka 3048/13, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 798 203
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3R/4/2015 S 628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/4/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámenie o zvolaní schvaľovacej schôdze:
Podľa ustanovenia § 146 ods. 1,2 ZKR JUDr. Róbert Fatura správca dlžníka UCB spol. s r.o. Povraznícka 3048/13,
811 07 Bratislava, IČO: 35 798 203 zvoláva schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 14.06.2016 so
začiatkom o 13.00 hod. v priestoroch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Šancova 1/A, 813 33
Bratislava. Prezentácia účastníkov reštrukturalizačného plánu sa začne o 12.45 hod.
Program (priebeh) schvaľovacej schôdze:
1. Otvorenie
2. Rozprava
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
4. Záver
Správca zároveň oznamuje, že na zasadnutí veriteľského výboru konanom dňa 17.05.2016, veriteľský výbor schválil
záverečný návrh reštrukturalizačného plánu predložený dlžníkom (predkladateľom plánu), a veriteľský výbor
odporučil, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali. Účastník plánu sa
môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu, pravosť podpisu
účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená. Účastníci reštrukturalizačného plánu sa môžu
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účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená. Účastníci reštrukturalizačného plánu sa môžu
oboznámiť s obsahom plánu osobne v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Róbert Fatura, Centrum 18/23, 017 01
Považská Bystrica, v pracovných dňoch v úradných hodinách od 08,00 hod. do 15,00 hod. Termín je potrebné si
dohodnúť aspoň 1 deň vopred na t.č. 042/4260565.

V Považskej Bystrici dňa 20.05.2016

JUDr. Róbert Fatura – správca

K012212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Žoldák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 21, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote
Ing. Ladislav Kokavec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Žoldák, nar. 19.08.1942, bytom ČSA 21, 974 01
Banská Bystrica, týmto v súlade s § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje
doručenie prihlášky pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote od veriteľa :
OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO : 31 318 916 v prihlásenej sume 53.319,23 Eur.
v Lučenci, 20.05.2016
Ing. Ladislav Kokavec, správca

K012213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Kulišiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sitnianska 17, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 32/2016 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 32/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Ing. Peter Medveď, správca úpadcu Denisa Kulišiaková, nar. 26.02.1971, bytom 974 11 Banská Bystrica,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Peter Medveď, správca úpadcu Denisa Kulišiaková, nar. 26.02.1971, bytom 974 11 Banská Bystrica,
Sitnianska č. 17, oznamuje v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii číslo
bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.
Číslo účtu pre zloženie kaucie: SK07 1111 0000 0012 6780 2015
Vedený v: UniCredit Bank, a.s., pobočka Banská Bystrica

Poučenie: Na bankový účet správcu sa zloží kaucia vo výške 350 ,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná
kaucia.
V Banskej Bystrici dňa 20.05.2016
Ing. Peter Medveď, správca

K012214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Vastuško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 427/27, 066 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský
Sídlo správcu:
Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/76/2015 S 816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/76/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
z konania 1. schôdze so zástupcom veriteľov

Meno a priezvisko úpadcu:

Stanislav Vastuško
nar. 20.12.1981
bytom Nová 427/27,
060 01 Kežmarok

Spisová značka súdu:
Spisová značka správcu:

1K/76/2015
1K/76/2015 S 816
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Zápisnica o priebehu 1. schôdze so zástupcom veriteľov

Miesto konania:

Rázusova 111/19, 039 01 Vranov nad Topľou – kancelária správcu

Termín konania:

19.05.2016

Začiatok konania:

11.05 hod.

Predseda schôdze:

JUDr. Peter Rychnavský, správca

Na začiatku schôdze boli prítomní:

1. Predseda schôdze:

JUDr. Peter Rychnavský

b.) Zástupca veriteľov: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05
Bratislava, IČO: 35937874, zastúpená JUDr. Jánom Kružeľákom na
základe poverenia veriteľa z 16.10.2015

Prvá schôdza veriteľského výboru bola zvolaná správcom konkurznej podstaty podľa § 38 ZKR.

c .) Program schôdze:

1./ Otvorenie
2./ Udelenie záväzného pokynu na speňaženie majetku zapísaného do všeobecnej
podstaty
3./ Rôzne a záver

K bodu 1.

Úvodom správca poukázal že v tejto veci ide o malý konkurz, v ktorom zastupuje záujmy veriteľov jediný
zástupca veriteľov a to Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35937874,
ako nezabezpečený veriteľ. Konštatoval, že schôdza so zástupcom veriteľov zvolal dňa 19.05.2016 a že veriteľský
výbor je uznášania schopný.
Správca zopakoval informácie o zistenom majetku spísaný do všeobecnej podstaty dlžníka i do oddelenej podstaty
dlžníčky. Informoval, že z oddelenej podstaty je možné uspokojiť predovšetkým zabezpečeného veriteľa.
Nezabezpečení veritelia budú uspokojení z všeobecnej podstaty. Na speňažovanie majetku spísaného do
všeobecnej podstaty bude potrebné uložiť správcovi konkurznej podstaty záväzný pokyn. Musí byť pritom sledovaný
spoločný záujem všetkých nezabezpečených veriteľov.

Uznesenie č. 1
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Zástupca nezabezpečených veriteľov berie na vedomie informáciu správcu o stave zisťovania majetku úpadcu
a poučenie správcom o postupe pri udeľovaní záväzného pokynu správcovi.

K bodu 2.

Zástupca nezabezpečených veriteľov uvádza, že udeľuje záväzný pokyn správcovi takto:

a. vzhľadom na spoluvlastnícke podiely úpadcu v nehnuteľnostiach, správca najprv ponúkne nehnuteľnosti na
využitie predkupného práva ostatným spoluvlastníkom; po márnom uplynutí 60 dňovej lehoty prikročí
k speňažovaniu majetku zapísaného do všeobecnej podstaty štandardným spôsobom, t.j. dražbou,
b. vykoná patričné úsilie na dohľadanie majetku – osobného motorového vozidla zn. Škoda, Ev. č. KK KK 187
AL.

K bodu 3.

Správca konkurznej podstaty konštatuje, že program zasadnutia 1. schôdze veriteľského výboru bol vyčerpaný,
poďakoval zástupcovi veriteľov za účasť a požiadal o ďalšiu konštruktívnu spoluprácu pri speňažovaní majetku.
Schôdza bola ukončená o 11.45 hod.

Zástupca veriteľov : Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35937874, zastúpená JUDr. Jánom Kružeľákom na základe poverenia
veriteľa z 16.10.2015

JUDr. Ján Kružeľák
.....................................................................

Predseda schôdze so zástupcom veriteľov: JUDr. Peter Rychnavský, správca

K012215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeno Mirilovič ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Dukelských hrdinov 462/14, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1962
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
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Sídlo správcu:
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/14/2016 / S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/14/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
LICITOR recovery, k.s. ako správca úpadcu: Zdeno Mirilovič, nar. 12.09.1962, bytom Trieda Dukelských
hrdinov 462/14, 976 46 Valaská, s miestom podnikania Štvrť L. Novomeského 19, 977 01 Brezno, IČO:
40 866 351, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre
účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp.zn.: 4K/14/2016, ktorým je účet vedený v Tatra
banke, a.s., číslo účtu: 2938109620/1100 (IBAN: SK07 1100 0000 0029 3810 9620).
LICITOR recovery, k.s., správca

K012216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MSSDV, s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikulášska 5, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 944 901
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/80/2013 S 459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/80/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu MSSDV, s. r. o. v konkurze, úpadca so sídlom Mikulášska 5, 811 09
Bratislava, IČO: 35 944 901, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn.:
6K/80/2013 JUDr. Ing. Vladimír Neuschl so sídlom kancelárie správcu Dostojevského rad 5, 811 09
Bratislava, v súlade pokynom udeleným súdom pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru (uznesenie
Okresného súdu Bratislava I č. k. 6K/80/2013-566 zo dňa 8.3.2016) oznamuje vyhlásenie 3. kola verejnej
obchodnej súťaže na predaj majetku úpadcu za 50% súpisovej hodnoty pohľadávky a to:
·

pohľadávka voči p. Mgr. Jaroslavovi Cehlárikovi, bytom Piešťanská 453/49, 922 21 Moravany nad Váhom,
posledný konateľ úpadcu vo výške 10.000 Eur titulom § 11 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov priznaná uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k.
6K/80/2013-477 zo dňa 24.3.2015 ktoré v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k.
1CoKR/30/2015-545 zo dňa 8.12.2015 nadobudlo právoplatnosť dňa 11.1.2016 a vykonateľnosť dňa
15.1.2016 (pohľadávka je predmetom exekučného konania); súpisová hodnota: 10.000 Eur;

Podmienky súťaže:
1. Účastníkom verejnej obchodnej súťaže sa stane každý záujemca, ktorý doručí písomný návrh na
uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky (ďalej len „ponuka“) správcovi v lehote 10 kalendárnych dní
odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení 3. kola verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku úpadcu
v Obchodnom vestníku. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment doručenia
ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok. Na
ponuky doručené do kancelárie správcu po stanovenom termíne sa prihliadať nebude.
2. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať:
a. ponúknutú odplatu za pohľadávku;
b. výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne
overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu
alebo cestovného pasu;
c. čestné prehlásenie, že záujemca nemá voči úpadcovi nevysporiadané záväzky;
d. doklad o úhrade preddavku podľa bodu 4 tohto článku;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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d. doklad o úhrade preddavku podľa bodu 4 tohto článku;
e. doklad preukazujúci krytie zaplatenia navrhovanej kúpnej ceny;
f. oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia zálohy;
Záujemca doručí ponuku písomne v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz sp. zn. 6K/80/2013
– MSSDV, s. r. o. v konkurze – NEOTVÁRAŤ“.
Záujemca je povinný uhradiť preddavok na odplatu za postúpenie pohľadávky vo výške 30% z ponúkanej
odplaty na účet správcu vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., IBAN: SK92 0200 0000 0033 0003
0053, VS 001 / 002 / 003 alebo 004 podľa kola verejnej obchodnej súťaže. Preddavok musí byť pripísaný
na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
V prípade ak predložená ponuka nebude spĺňať akúkoľvek z podmienok, na záujemcu a predloženú ponuku
sa v rámci verejnej obchodnej súťaže nebude prihliadať.
Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky bude vykonaný na základe posúdenia kombinácie nasledovných
kritérií:
a. výška ponúknutej odplaty;
Správca vyhodnotí verejnú obchodnú súťaž vždy do 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie
záväzných ponúk tak, že obálky budú po uplynutí lehoty na podávanie záväzných ponúk otvorené
v kancelárii správcu a o otváraní obálok bude spísaný písomný záznam. Správcom vyhodnotený predaj
podlieha schváleniu veriteľským výborom.
Správca vykoná oznámenie vybraného návrhu, resp. oznámenie vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže
neúspešným záujemcom, v lehote 10 dní odo dňa jeho schválenia veriteľským výborom.
Oznámenie prijatia vybraného návrhu, resp., oznámenie vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže
neúspešným záujemcom vykoná správca písomne, a to doručením písomného oznámenia o prijatí
úspešného návrhu, resp. o odmietnutí návrhu každému účastníkovi verejnej obchodnej súťaže.
Záujemcom, ktorí neboli vo verejnej obchodnej súťaži úspešní, vráti správca uhradený preddavok v lehote
do 10 dní odo dňa schválenia vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže veriteľským výborom. U záujemcu,
ktorý bol vo verejnej obchodnej súťaži úspešný sa uhradený preddavok započíta na ponúknutú odplatu za
postúpenie pohľadávky.
So záujemcom, ktorý bol vo verejnej obchodnej súťaži vyhodnotený ako úspešný, uzatvorí správca zmluvu
o postúpení pohľadávky.
Záujemca, ktorý bol vo verejnej obchodnej súťaži úspešný, bude povinný podľa zmluvy o postúpení
pohľadávky uhradiť doplatok odplaty za postúpenie pohľadávky v lehote 10 dní odo dňa uzatvorenia
zmluvy.
V prípade ak úspešný účastník verejnej obchodnej súťaže odmietne uzavrieť zmluvu v písomnej forme
v lehote 30 dní odo dňa oznámenia o prijatí návrhu, alebo odmietne uhradiť doplatok odplaty za postúpenie
pohľadávky v zmluvou stanovenej lehote, bude správca oprávnený od zmluvy odstúpiť, pričom zo
záujemcom uhradeného preddavku vo výške 30% z ponúknutej odplaty za postúpenie pohľadávky bude
správca oprávnený uhradiť zmluvnú pokutu, ktorá bola stanovená na sumu rovnajúcu sa výške preddavku.
Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže. Každá zmena podmienok súťaže podlieha
schváleniu veriteľského výboru a správca ju zverejní spôsobom, ktorým bola verejná súťaž vyhlásená.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, ktoré vyhodnotí ako nevýhodné.
Správca má právo vylúčiť z verejného ponukového konania záujemcov, ktorí majú splatné a ku dňu
vyhodnocovania verejnej obchodnej súťaže neuhradené záväzky voči úpadcovi.
Správca na požiadanie vydá kópiu podrobných podmienok verejného ponukového konania každému
potencionálnemu záujemcovi o podanie záväznej ponuky.
Podaním záväznej ponuky do verejne obchodnej súťaže záujemca vyslovuje súhlas so stanovenými
podmienkami verejnej obchodnej súťaže a k takto stanoveným podmienkam pristupuje.

Ďalšie podmienky:
Bližšie informácie je možné poskytnúť osobne, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. čísle
02/59103900 alebo e-mailovej adrese office@patent-iurist.sk.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K012217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeno Mirilovič ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Dukelských hrdinov 462/14, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1962
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/14/2016 / S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/14/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Zdeno
Mirilovič, nar. 12.09.1962, bytom Trieda Dukelských hrdinov 462/14, 976 46 Valaská, s miestom podnikania
Štvrť L. Novomeského 19, 977 01 Brezno, IČO: 40 866 351 zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 27.07.2016
o 14.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Rôzne
6. Záver

Pri zisťovaní účasti, veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis zo zákonom určeného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

LICITOR recovery, k.s., správca

K012218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kotleba "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska Turná 835, 913 24 Trenčianska Turná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.1.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/21/2015 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/21/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ
súpisovej
zložky
majetku
Peňažná
pohľadávka

Peňažná
pohľadávka

Spoluvlastnícky Deň
Dôvod
podiel
zapísania zapísania

Opis súpisovej zložky majetku
zrážka zo mzdy Úpadcu za 03/2016 vo výške
vyplatená zamestnávateľom Úpadcu na bankový
zriadený
správcom
na
účely
IBAN:SK6502000000003528035053, vedený vo
úverovej banke, a.s.
zrážka zo mzdy Úpadcu za 04/2016 vo výške
vyplatená zamestnávateľom Úpadcu na bankový
zriadený
správcom
na
účely
IBAN:SK6502000000003528035053, vedený vo

Súpisová
hodnota
majetku
EUR

185,24 EUR
účet Úpadcu
konkurzu 1/1
Všeobecnej

Majetok úpadcu
20.5.2016 podliehajúci
185,24 EUR
konkurzu

37,90 EUR
účet Úpadcu
konkurzu 1/1
Všeobecnej

Majetok úpadcu
20.5.2016 podliehajúci
37,90 EUR
konkurzu

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

výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný
1/1
úrok vyplatený VÚB a.s. za 04/2016

konkurzu
Majetok úpadcu
20.5.2016 podliehajúci
0,03 EUR
konkurzu

V Trenčíne, dňa 20.5.2016
Mgr. Xénia Hofierková, správca
úpadcu Rastislav Kotleba„v konkurze“

K012219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nataša Pilňanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turičky 39, 985 22 Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1956
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2015 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 2/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Nataša Pilňanová, bytom Turičky 39, 985 22 Cinobaňa,
nar.: 18.03.1956 oznamuje zmenu adresy kancelárie správcu z pôvodnej Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica na
novú: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica.
Nová adresa kancelárie správcu a adresa pre doručovanie:
LEGES Recovery k.s.
Pod Urpínom 5
974 01 Banská Bystrica
Správca zároveň oznamuje aj skutočnosť, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu v
úradných hodinách počas pracovných dní v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.30 hod. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na
tel. čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk.
LEGES Recovery k.s., správca

K012220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LIFTEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 117, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 192 970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/36/2015 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/36/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

DRUH PODANIA: INÉ ZVEREJNENIE
__________________________________________________________________

Správca konkurznej podstaty úpadcu: LIFTEX, s.r.o., so sídlom Južná trieda 117, 040 01 Košice, IČO:
36 192 970 v súlade zo záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 14.03.2016 oznamuje vyhlásenie 2. kola
verejného ponukového konania na odpredaj peňažných pohľadávok úpadcu, zapísaných do všeobecnej podstaty:
Peňažné pohľadávky úpadcu sa budú v 2. kole ponukového konania speňažovať ako súbor majetku, za
najvyššiu ponuku bez obmedzenia minimálnej ceny.
Podmienky predaja:
Záujemcovia svoje ponuky zašlú alebo osobne doručia na adresu:
JUDr. Juraj Gavalčin, správca, Platanová 5, 040 01 Košice a obálku so svojou ponukou označia nasledovne:
KONKURZ – neotvárať!, sp. zn.: 26K/36/2015
Obálka musí obsahovať:
-meno, priezvisko, bydlisko alebo obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu
-cenovú ponuku za predmet predaja
-aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra záujemcu, nie starší ako jeden mesiac, u fyzických
osôb fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
-doklad o zaplatení preddavku na kúpnu cenu vo výške 50% z ponúkanej ceny na účet správcu, vedený
v Privatbanke, a.s., č. účtu: IBAN: SK2081200000007229610060. Preddavok musí byť pripísaný na účet
správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Lehota na predkladanie ponúk sa určuje a to 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Kupujúci sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote 7 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk.
Veriteľský výbor má právo všetky ponuky odmietnuť, rovnako má toto právo aj správca.
Správca má nárok voči účastníkovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný účastník ponukového konania a ktorý
odmietne uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok alebo nezaplatí zostatok kúpnej ceny riadne a včas na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% z kúpnej ceny.
Bližšie podmienky ponukového konania ako aj podklady k speňažovaným pohľadávkam sú záujemcom
k dispozícii u správcu konkurznej podstaty, tel.: 055/7291504.
e-maill: jgavalcin@stonline.sk
JUDr. Juraj Gavalčin

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

53

Obchodný vestník 100/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.05.2016

správca

K012221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lubor Dodok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. SNP 91, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1978
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/63/2015 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/63/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Lubor Dodok, bytom Nám. SNP 91, 966 01 Hliník nad
Hronom, nar.: 06.01.1978 oznamuje zmenu adresy kancelárie správcu z pôvodnej Dolná 6A, 974 01 Banská
Bystrica na novú: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica.
Nová adresa kancelárie správcu a adresa pre doručovanie:
LEGES Recovery k.s.
Pod Urpínom 5
974 01 Banská Bystrica
Správca zároveň oznamuje aj skutočnosť, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu v
úradných hodinách počas pracovných dní v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.30 hod. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na
tel. čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk.
LEGES Recovery k.s., správca

K012222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Brenkus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 850/6, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1976
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2016 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Milan Brenkus, bytom Komenského 850/6, 962 01
Zvolenská Slatina, nar.: 06.11.1976 oznamuje zmenu adresy kancelárie správcu z pôvodnej Dolná 6A, 974 01
Banská Bystrica na novú: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica.
Nová adresa kancelárie správcu a adresa pre doručovanie:
LEGES Recovery k.s.
Pod Urpínom 5
974 01 Banská Bystrica
Správca zároveň oznamuje aj skutočnosť, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu v
úradných hodinách počas pracovných dní v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.30 hod. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na
tel. čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk.
LEGES Recovery k.s., správca

K012223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOVOD, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 052 957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2015 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zmena (doplnenie) súpisu oddelenej podstaty
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu KOVOD, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 91, 974
01 Banská Bystrica, IČO : 36 052 957, zverejňuje zmenu (doplnenie) súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa A.P.S. INVEST, s.r.o., so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 36 779 261. Dôvodom zmeny
súpisu je zistenie, že časť majetku úpadcu nebola zapísaná do súpisu konkurznej podstaty. Súpis oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa v jeho doplnenej časti znie nasledovne :
12./ Pohľadávky z účtu v banke (§ 38g vykonávacej vyhlášky) ku dňu vyhlásenia konkurzu

por.č. Banka a číslo účtu

5

zostatková suma a mena

Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, IČO:31340890, číslo účtu:
20549818/6500

súpisová
hodnota

73613,99€

V Banskej Bystrici dňa 20.05.2016
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca
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K012224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Belica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drietoma 520, 913 03 Drietoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1980
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38K/19/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/19/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadať v každý pracovný deň od 09:00hod. do 17:00hod.
v sídle správcu Nitrianska 42, 958 01Partizánske.
Prosím o predchádzajúci telefonický dohovor na tel. č.: 0908/845 515.
Správcovský dom, k. s.
V Partizánskom 20.05.2016

K012225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Belica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drietoma 520, 913 03 Drietoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1980
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Roosweltova 1196/16, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38K/19/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/19/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Iné zverejnenie – informácia pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca Úpadcu: Martin Belica,
nar. 14.10.1980, 913 03 Drietoma 520, štátny občan SR oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Trenčín č.k.:
38K/19/2016, zo dňa 13.05.2016 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the
bunkrupty trustee of the debtor Martin Belica, born: 14.10.1980, address: 913 03 Drietoma 520, national:
Slovak republik: our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín,
proc. no: 38K/19/2016 dated on 13th of May 2016 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 96/2016 dňa
19.05.2016 . Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. 96/2016 on
19th of May 2016. The bunkruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín,
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 38K/19/2016, a v jednom rovnopise
správcovi na adresu: Správcovský dom, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Nitrianska 42, P.O.Box 90,
958 01 Partizánske, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V
prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj
veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod
vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v
prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo
na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. Mája 2000 o
konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the
BRA") the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with
the declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the Okresný súd Trenčín (District Court
Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak Republic, to the No. 38K/19/2016 and in one copy to
the bankruptcy trustee to the address: Správcovský dom, k.s Nitrianska 42, P.-O.Box 90, 958 01
Partizánske, Slovak Republic. Each claim must be lodged separately. The lodgment of claim has to
provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of
the debtor, the legal cause of the claim, anking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate
and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied.
The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have
a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address
or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the
creditors having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the
Slovak Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v
konkurze neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok
zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated
or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of
claim in the bunkruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application
period elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to
correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 125
of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

Správcovský dom, k.s., Správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K012226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EXIsport s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská cesta 14, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 723 420
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31R/3/2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31R/3/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o ukončení dozornej správy

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina 41,
040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, dozorný správca dlžníka EXIsport s.r.o., so
sídlom Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 31 723 420, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 7510/V (ďalej aj ako len „EXIsport s.r.o.“), týmto v súlade s ustanovením článku
4.3, bodu 4.3.3 Reštrukturalizačného plánu zo dňa 04.07.2013 oznamuje, že ukončuje dozornú správu nad
spoločnosťou EXIsport s.r.o.

Zverejnením oznamu o ukončení dozornej správy zanikajú účinky dozornej správy a funkcia dozorného
správcu.

V Košiciach, dňa 20.05.2016
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, dozorný správca Dlžníka

K012227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BOMAR SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tušická Nová Ves 182, 072 02 Tušická Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 486 671
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/12/2015 S 1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/12/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jarmila Zvarová, správca podstaty úpadcu: BOMAR SLOVAKIA, s.r.o., Tušická Nová Ves 182, 072 02
Tušická
Nová
Ves,
IČO:
36
486
671,
oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu
32K/12/2015
S 1375,
v kancelárii správcu na adrese: Nerudova 14, 040 01 Košice,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzného spisu
32K/12/2015
S 1375,
v kancelárii správcu na adrese: Nerudova 14, 040 01 Košice,
1.poschodie, č.dverí 106, počas úradných hodín v dňoch Pondelok až Piatok od 8.30-12.00 a od 13.00 - 15.30.
Tel. kontakt. 0903 714 323, email: judrzvarova@gmail.com
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K012228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FLEXOGRAFIK s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 732 887
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

OZNAM O ZVOLANÍ SCHVAĽOVACEJ SCHÔDZE
V reštrukturalizačnej veci dlžníka FLEXOGRAFIK s.r.o., so sídlom Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce, IČO: 31
732 887, v súlade s ust. § 146 ods. 1 ZKR týmto správca zvoláva schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa
17.06.2016 o 12:00 hod. v hoteli LINEAS, Budovateľská 14, 080 01 Prešov v Salóniku I nachádzajúcom sa na 1.
poschodí.
Správca súčasne oznamuje, že Veriteľský výbor na svojom zasadnutí konanom dňa 16.05.2016 schválil konečný
návrh reštrukturalizačného plánu, ktorého predkladateľom je správca a odporučil, aby účastníci plánu oprávnení o
schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali.
S obsahom reštrukturalizačného plánu sa môžu účastníci plánu oboznámiť v kancelárii správcu pre Prešovský kraj
na adrese: Slánska 20A, 080 06 Prešov, každý pracovný deň od 7:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 14:30
hod. Termín je potrebné dohodnúť si aspoň jeden pracovný deň pred samotnou realizáciou oboznámenia sa
s reštrukturalizačným plánom na tel. č. +421 908 989 977 alebo prostredníctvom e-mailu na: presov@irkr.sk
Program schvaľovacej schôdze:
1) Otvorenie schvaľovacej schôdze;
2) Rozprava;
3) Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu;
4) Záver.
Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 11:30 hod. do 12:00 hod. Schvaľovacia schôdza sa začne o 12:00
hod.
Usmernenie k prezentácii účastníkov schôdze veriteľov:
1) Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu; účasť dlžníka alebo štatutárnych orgánov
alebo členov štatutárneho orgánu dlžníka na schvaľovacej schôdzi je povinná.
2) Pri prezentácii účastníci plánu predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného
registra (informatívny), nie starší ako 3 mesiace, zástupcovia účastníkov plánu predložia aj plnomocenstvo s úradne
osvedčeným podpisom účastníka plánu oprávňujúce účasť a hlasovanie zástupcu na schvaľovacej schôdzi.
3) Prezentácia bude prebiehať priebežne, v tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto konania schvaľovacej
schôdze v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutia schvaľovacej schôdze tak, aby prezentácia
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schôdze v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutia schvaľovacej schôdze tak, aby prezentácia
mohla byť ukončená o 12:00 hod.
V Prešove, dňa 20.05.2016
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K012229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Andok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Plachtince 133, 991 24 Horné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K 2/2016 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Lucia Fabriciusová, so sídlom kancelárie J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica ako správca
úpadcu: Peter Andok, nar.: 15.02.1975, bytom Horné Plachtince 133, 991 24 Horné Plachtince, v zmysle § 32 ods. 7
písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN:
SK37 5200 0000 0000 1492 8563, SWIFT: OTPVSKBX vedený v OTP Banka Slovensko, a.s..
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K012230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Damin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkomoravská 20, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Krížna 56, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2016 - S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/10/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie oznámenia o účte na popieranie
Správca úpadcu Miroslav Damin, nar. 28.09.1979, bytom Veľkomoravská 20, 901 01 Malacky, týmto podľa § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania
pohľadávok je možné zložiť kauciu na bankový účet konkurznej podstaty úpadcu vedený v Tatra banka, a.s., č.
SK27 1100 0000 0026 1810 4126, pod variabilným symbolom: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
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SK27 1100 0000 0026 1810 4126, pod variabilným symbolom: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
o popretie ktorej ide a s poznámkou: „4K/10/2016 S1145 - popretie“.

K012231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Tomeš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zdravotnícka 145/5, 851 10 Batislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Mularčíková
Sídlo správcu:
Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/22/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/22/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Pohľadávka prihlásená po základnej prihlasovacej lehote:
Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 85104 Bratislava, pohľadávka vo výške 63,89
EUR, právny dôvod vzniku: poistné na zdravotné poistenie.

K012232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOPKO International, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budimír 7, 044 43 Budimír
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 204 064
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/43/2013 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/43/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Dňa 15.02.2016 bolo v Obchodnom vestníku č. 30/2016 uverejnené oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty. Lehota na podanie námietok uplynula dňa
16.03.2016. V tejto lehote nepodal žiaden z veriteľov námietky voči pohľadávkam proti podstate, ich zaradeniu
alebo poradiu a ani voči nezaradeniu niektorej pohľadávky proti podstate do zoznamu.
Následne správca zostavil rozvrh konečného výťažku zo všeobecnej podstaty, ktorý zaslal veriteľskému výboru na
schválenie a ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 52/2016 zo dňa 16.03.2016.
Veriteľský výbor schválil návrh rozvrhu výťažku.
Hlasovanie: Za: Slovenská konsolidačná, a.s., EOS KSI Slovensko, s.r.o., proti: nikto, nehlasoval: Sociálna
poisťovňa.
JUDr. Anita Krčová, správca

K012233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Király
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 5, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bohuslav Gelatka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/10/2016 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/10/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

3. Hnuteľná vec
Kuchynská linka na mieru (vrátene spotrebičov), rok výroby 2009
Stav opotrebenia: používaná
Miesto, kde sa vec nachádza: Armádna 1659/12, Trenčín
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Suma: 400,- EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 400,- EUR

4. Hnuteľná vec
Motorové vozidlo Volkswagen Passat, EČ: PE 133CE, rok výroby 2008, VIN: WVWZZZ3BZ5E121471
Stav opotrebenia: používané
Miesto, kde sa vec nachádza: Armádna 1659/12, Trenčín
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Suma: 3.000,- EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 3.000,- EUR

Mgr. Bohuslav Gelatka, správca

K012234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Király
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 5, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/10/2016 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/10/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

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

62

Obchodný vestník 100/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.05.2016

Mgr. Bohuslav Gelatka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Eduard Király, nar. 14.04.1954, bytom Družstevná 5,
958 01 Partizánske, zvolávam prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 19.08.2016 o 10:00 hod. v priestoroch
kancelárie správcu na adrese Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru (resp. zástupcu veriteľov)
4. Rozhodovanie o výmene správcu (ust. § 36 ZKR)
5. Rôzne
6. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Mgr. Bohuslav Gelatka, správca

K012235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Odehnal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2015 - S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zápisaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok - doručenej správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:
Dátum doručenia prihlášky pohľadávky: 19.05.2016
Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752
Prihlásená suma celkom: 7 845,96 €

v Prešove dňa 22.05.2016

JUDr. Oľga Michalíková, správca
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K012236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Šoltýs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerovce 17, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Anna Gaľová
Sídlo správcu:
Slnečná 39, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/66/2015/S787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/66/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Radoslav Šoltýs, nar. 21.10.1978 bytom 093 01 Vranov nad/Topľou,
korešpondenčná adresa Majerovce 17, 094 09 Sedliská, v zmysle ust. § 76 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení jeho neskorších predpisov zapísal do súpisu všeobecnej konkurznej podstaty dňa
18.5.2016 ďalší majetok.
Súpis majetku sa doplňa o súpisovú zložku číslo: 4.
č. 4 iná majetková hodnota v sume 65,86 Eur
Dôvod zápisu: zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou, pripísané na účet úpadcu dňa
07.4.2016.
V Prešove dňa 21.05.2016
správca

K012237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Alexander Rapca
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 23, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/12/2011 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/12/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky z dôchodku úpadcu v zmysle § 72 ods.2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii za obdobie 01/2013 04/2016 v celkovej sume 10.491,27 EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K012238
Spisová značka: 2K/11/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: HYDROSAN s. r. o. v likvidácií, so sídlom Staviteľská
3, 831 04 Bratislava, IČO: 35 680 415, v mene ktorého koná likvidátor Ing. Tibor Roth, trv. bytom Na Revíne 29B,
831 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HYDROSAN s. r. o. v likvidácií, so sídlom
Staviteľská 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35 680 415
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Alan Strelák, sídlo kancelárie Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava,
značka správcu S 1807.
Súd ukladá predbežnému správcovi v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR“) zistiť majetok dlžníka,
vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania
majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať
aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.5.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K012239
Spisová značka: 4K/2/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: GRON s.r.o., so sídlom Ľudovíta Fullu
3, 841 05 Bratislava, IČO: 36 779 351, právne zast. MALICH advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom kancelárie
Dunajská 25, 811 08 Bratislava, IČO: 47 256 991, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: GRON
s.r.o., so sídlom Ľudovíta Fullu 3, 841 05 Bratislava, IČO: 36 779 351, o určení odmeny a náhrady preukázaných
výdavkov predbežného správcu,
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Ján Polomský, so sídlom kancelárie Hlohová 10, 821 07 Bratislava,
značka správcu S1383, odmenu v celkovej výške 796,66 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške
379,61 €, ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 7/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: GRON s.r.o., so sídlom Ľudovíta Fullu 3, 841 05 Bratislava, IČO:
36 779 351, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 483,43 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg.
7/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch
vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí byť podpísané a datované, musí byť predložené s
potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden
rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I dňa 18.5.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K012240
Spisová značka: 4K/59/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: River Pharma s.r.o.,
so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 06 Bratislava, IČO: 36 712 779, správcom ktorého je: Mgr. Jana Lenková, so
sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, značka správcu S1211, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, značka
správcu S1211, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6 638,78 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K012241
Spisová značka: 4K/59/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: River Pharma s.r.o.,
so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 06 Bratislava, IČO: 36 712 779, správcom ktorého je: Mgr. Jana Lenková, so
sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, značka správcu S1211, o výmene správcu na prvej schôdzi veriteľov
rozhodol
Súd o d v o l á v a : Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, značka
správcu S1211, z funkcie správcu úpadcu: River Pharma s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 06 Bratislava,
IČO: 36 712 779.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu úpadcu: River Pharma s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie
10, 811 06 Bratislava, IČO: 36 712 779: JUDr. Alexandra Molnárová, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 4, 831 04
Bratislava, značka správcu S1749.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.5.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K012242
Spisová značka: 4K/19/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Vrbová, nar. 09.05.1972, bytom Kuklovská
495/7, 841 04 Bratislava, št. občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Jana Vrbová, nar.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
09.05.1972, bytom
Kuklovská
495/7, 841 04 Bratislava, št. občan SR,
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: Jana Vrbová, nar. 09.05.1972, bytom Kuklovská
495/7, 841 04 Bratislava, št. občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Jana Vrbová, nar.
09.05.1972, bytom Kuklovská 495/7, 841 04 Bratislava, št. občan SR,
rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Jana Vrbová, nar. 09.05.1972, bytom Kuklovská 495/7, 841 04
Bratislava, št. občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 18.5.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K012243
Spisová značka: 4K/18/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, so
sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: L E H O R, spol. s
r.o., so sídlom Lietavská 16, 851 06 Bratislava, IČO: 35 754 524,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: L E H O R, spol. s r.o., so sídlom Lietavská 16, 851 06 Bratislava, IČO:
35 754 524.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
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Okresný súd Bratislava I dňa 18.5.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K012244
Spisová značka: 4K/17/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, so
sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TV 5 s.r.o., so
sídlom Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava 3 - Rača, IČO: 35 874 864,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: TV 5 s.r.o., so sídlom Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava 3 - Rača, IČO:
35 874 864.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 18.5.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K012245
Spisová značka: 2K/20/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika- Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BRAMA TRADE, s.r.o.,
Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: 36 524 441 (ďalej len „Dlžník“)
rozhodol
I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne),
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola
vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
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- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
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- hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne),
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola
vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 19.5.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K012246
Spisová značka: 2K/21/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika- Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: R A V T E X , spol s r.o.,
Koceľova 25, 821 08 Bratislava, IČO 35 775 637 (ďalej len „Dlžník“)
rozhodol

I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne),
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola
vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca
do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zadrží, sfalšuje alebo zničí
zaznamenané
informácie
o majetku
alebo
finančných
aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005 Z. z.
69
Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Obchodný
vestník 100/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.05.2016

Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 19.5.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K012247
Spisová značka: 2R/3/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka KOVA, s.r.o., so sídlom 976 32 Badín 3, IČO: 31
616 232, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 2240/S, o návrhu
na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi KOVA, s.r.o., so sídlom 976 32 Badín 3, IČO: 31 616 232
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.05.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012248
Spisová značka: 2R/12/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka AGRO PRIECHOD, s.r.o., so
sídlom 976 11 Priechod 282, IČO: 36 623 211, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
odd. Sro, vložka č. 8904/S, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
Potvrdzuje
uznesenia.

reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 28. 04. 2016, ktorý tvorí prílohu tohto

U k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka AGRO PRIECHOD, s.r.o., so sídlom
Priechod 282, IČO: 36 623 211
Poučenie:

976 11

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.05.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca

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

70

Obchodný vestník 100/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.05.2016

K012249
Spisová značka: 2R/2/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka SCIORONTO, a. s., so sídlom 960 01 Zvolen,
Bela IV. 915/9, 960 01 Zvolen, IČO: 46 446 672, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
odd. Sa, vložka č. 1116/S o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka SCIORONTO, a. s., so sídlom 960 01 Zvolen, Bela IV. 915/9, 960 01 Zvolen,
IČO: 46 446 672.
U s t a n o v u j e správcu SKP, k.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia
reštrukturalizácie (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom
vestníku). Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000
zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa,
ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania
alebo inej činnosti);
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej
osobe;
d)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom;
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov;
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok;
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16.596,96 Eur s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych
úkonov dlžníka schválených správcom;
l)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií;
m)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky;
o)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
§ 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť
len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
3. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1
ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z. z. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
prihláške rozdelí podľaaprávneho
dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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4. 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). Ak ide o

pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
3. 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
sídlo veriteľa,
b)
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meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1
ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z. z. 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).
4. 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). Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje
za nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
5. 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).
6. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).

je účtovnou
v akom rozsahu, prípadne

7. 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).
8. 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 povolenia reštrukturalizácie
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).
9. Účastník reštrukturalizačného 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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.05.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012250
Spisová značka: 1K/24/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Europa Fitness Club s.r.o., „
v konkurze“, Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 647 811, správcom ktorého je JUDr. Marianna
Matulová, so sídlom kancelárie Železničiarska 9, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na schválenie
konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Súd s c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku.
Správca u s p o k o j í

veriteľov prihlásených nezabezpečených pohľadávok takto:

1.
Aequitas s.r.o., Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 628 841 sumou 1,70 Eur,
2.
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700 sumou
3,80 Eur,
3.
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 sumou 181,44 Eur,
4.
ZD centrum s.r.o., Kukorelliho 50, 066 01 Humenné, IČO: 35 859 016 sumou 188,25 Eur,
5.
VAV invest s.r.o., „v konkurze“, Nám. SNP 3, Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, správcom ktorého je
JUDr. Matúš Boľoš, so sídlom Horná 4, 974 01 Banská Bystrica sumou 2 885,68 Eur,
6.
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 sumou 5,31 Eur,
7.
Waldviertel Sparkasse von 1842, AG, Hauptplatz 22, Waidhofen an der Thaya, Rakúsko sumou 6
482,20 Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 sumou 181,44 Eur,
4.
ZD centrum s.r.o., Kukorelliho 50, 066 01 Humenné, IČO: 35 859 016 sumou 188,25 Eur,
5.
VAV invest s.r.o., „v konkurze“, Nám. SNP 3, Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, správcom ktorého je
JUDr.
Matúšvestník
Boľoš, 100/2016
so sídlom Horná 4, 974 01Konkurzy
Banská Bystrica
sumou 2 885,68 Eur,
Obchodný
a reštrukturalizácie
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6.
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 sumou 5,31 Eur,
7.
Waldviertel Sparkasse von 1842, AG, Hauptplatz 22, Waidhofen an der Thaya, Rakúsko sumou 6
482,20 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K012251
Spisová značka: 26K/2/2010
OZNAM
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Geotechnika
spol. s r.o., so sídlom Moldavská 8, 040 11 Košice, IČO: 36 589 951 uznesením zo dňa 13.04.2016 č.k. 26K/2/2010463 potvrdil prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, so sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2016.

Okresný súd Košice I dňa 16.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K012252
Spisová značka: 26K/27/2010
OZNAM
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GAZPETROL
GROUP a.s., so sídlom Južná Trieda 97, 040 01 Košice, IČO: 44 070 195 uznesením zo dňa 14.04.2016 č.k.
26K/27/2010-1651 potvrdil prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská konsolidačná a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, so sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2016.

Okresný súd Košice I dňa 16.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K012253
Spisová značka: 26K/32/2010
OZNAM
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: B.R.M. auto,
s.r.o., so sídlom Rampová 5, Košice 040 01, IČO: 361 749 04 uznesením zo dňa 14.04.2016 č.k. 26K/32/2010-313
potvrdil prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom
Cintorínska 21,
814 Ministerstvo
99 Bratislava
I, IČO: 35
776 005republiky
namiesto
konkurzného
veriteľa
pre dohľad
nad zdravotnou
Vydáva
spravodlivosti
Slovenskej
podľa
zákona č. 200/2011
Z. z.Úrad
o Obchodnom
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starostlivosťou, so sídlom:
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25,
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Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2016.
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: B.R.M. auto,
s.r.o., so sídlom Rampová 5, Košice 040 01, IČO: 361 749 04 uznesením zo dňa 14.04.2016 č.k. 26K/32/2010-313
potvrdil prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, so sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2016.

Okresný súd Košice I dňa 16.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K012254
Spisová značka: 26R/4/2011

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: UNICOM JIV,
s.r.o., so sídlom Učňovská 6/574, 040 15 Košice-Šaca, IČO: 36 850 551 uznesením zo dňa 14.04.2016 č.k.
26R/4/2011-778 potvrdil prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská konsolidačná a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, so sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2016.

Okresný súd Košice I dňa 16.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K012255
Spisová značka: 26K/10/2011
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Hedmeg,
nar. 11.05.1946, Jarná 3, 048 01 Rožňava podnikajúci pod obchodným menom Pavol Hedmeg BAZÁR, s miestom
podnikania Čučmianska dlhá 6, 048 01 Rožňava, IČO: 107 479 31 uznesením zo dňa 14.04.2016 č.k. 26K/10/2011367 potvrdil prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, so sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2016.

Okresný súd Košice I dňa 16.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K012256
Spisová značka: 26K/60/2011
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TEUG s.r.o., so
sídlom Vojenská 8, 040 01 Košice, IČO: 36 579 190 uznesením zo dňa 14.04.2016 č.k. 26K/60/2011-436 potvrdil
prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
so sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2016.

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

74

Obchodný vestník 100/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.05.2016

Okresný súd Košice I dňa 16.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K012257
Spisová značka: 26K/38/2012
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: František
Doffek, nar. 30.06.1985, s miestom podnikania Bystrá 641/13, 053 11 Smižany, IČO: 43 007 724 uznesením zo dňa
13.04.2016 č.k. 26K/38/2012-387 potvrdil prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská
konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2016.

Okresný súd Košice I dňa 16.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K012258
Spisová značka: 26K/43/2013
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TOPKO
International, a.s., 044 43 Budimír 7, IČO: 36 204 064 uznesením zo dňa 14.04.2016 č.k. 26K/43/2013-435 potvrdil
prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
so sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2016.

Okresný súd Košice I dňa 16.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K012259
Spisová značka: 26K/57/2013
OZNAM
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVRO, s.r.o.,
so sídlom Vstupný areál VSŽ a.s., 044 54 Košice - mestská časť Šaca, IČO: 36 201 332 uznesením zo dňa
14.04.2016 č.k. 26K/57/2013-234 potvrdil prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská
konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2016.

Okresný súd Košice I dňa 16.5.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K012260
Spisová značka: 26K/6/2014
OZNAM
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zel - Ko
international, spol. s r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 17 079 403 uznesením zo dňa 13.04.2016 č.k. 26K/6/2014359 potvrdil prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, so sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2016.

Okresný súd Košice I dňa 17.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K012261
Spisová značka: 26K/34/2014
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš
Koporec, nar. 28.06.1985, trvale bytom Mníšek nad Hnilcom 543, 055 64 Mníšek nad Hnilcom uznesením zo dňa
13.04.2016 č.k. 26K/34/2014-136 potvrdil prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská
konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2016.

Okresný súd Košice I dňa 13.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K012262
Spisová značka: 26K/38/2014

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Gabriel Dajkó,
nar. 22.02.1940, bytom Toryská 6, 040 11 Košice uznesením zo dňa 13.04.2016 č.k. 26K/38/2014-182 potvrdil
prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2016.
Okresný súd Košice I dňa 16.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K012263
Spisová značka: 26K/39/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PP 3, s.r.o., so
sídlom Textilná 6, 040 01 Košice, IČO: 36 862 339 uznesením zo dňa 14.04.2016 č.k. 26K/39/2014-303 povolil vstup
do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17,
850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2016.

Okresný súd Košice I dňa 16.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K012264
Spisová značka: 26K/46/2014

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AC-METAL
s.r.o., so sídlom Hnilecká 19, 056 01 Gelnica, IČO: 36 449 776 uznesením zo dňa 18.04.2016 č.k. 26K/46/2014-524
potvrdil prevod pohľadávok do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa Slovenská republika - Daňový
úrad Košice, so sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2016.

Okresný súd Košice I dňa 16.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K012265
Spisová značka: 26K/77/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RESUSTIC - ZEMPLÍN s.r.o., so sídlom:
Nemocničná 2407, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36 592 269 o učenie, či sa na podania uvedené v zozname
podaní vyhotovenom zo dňa 15.04.2016 prihliada ako na prihlášku takto
rozhodol

U r č u j e , že na podania zo dňa 06.04.2016 označené poradovým číslom 1, ktorým bola uplatnená pohľadávka
veriteľa: NOMAR s.r.o., so sídlom Námestie SNP 602/3, Zvolen, IČO: 35 841 354 vo výške 37 810,52 EUR s a
r i h l i a d a ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 16.5.2016
JUDr. Róbert Zsiga, 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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K012266
Spisová značka: 26K/77/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RESUSTIC - ZEMPLÍN s.r.o., so sídlom:
Nemocničná 2407, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36 592 269 o určenie, či a v akom rozsahu prizná hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s popretou pohľadávkou veriteľovi pohľadávky vedenej v zozname pohľadávok pod č.
10/1 takto
rozhodol
U r č u j e, že veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO:
00 682 420, má hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s popretou pohľadávkou vedenou v zozname pohľadávok
pod č. 10/1 v r o z s a h u 1.554.501 hlasov.
Poučenie:
Proti rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie veriteľ, o ktorého právach spojených s popretou
pohľadávkou súd rozhodoval, a to do 15 dní od jeho doručenia 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 17.5.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K012267
Spisová značka: 26K/22/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/22/2016
vo veci
navrhovateľa : Daňový úrad Košice
proti dlžníkovi: IGLO - PLUS, s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 28.6.2016 o 13:00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.:

26C

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.
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

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
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pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr

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 ! Konkurzy a reštrukturalizácie
Obchodný vestník
100/2016
Deň vydania: 25.05.2016
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 19. mája 2016

JUDr. Róbert Zsiga
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
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:

O.s.p. č.014a (predvolanie účastníka na prvé alebo ďalšie pojednávanie vo veci, keď má byť na ňom vypočutý, keď
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
možno rozhodnúť rozsudkom
pre
zmeškanie).
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 22/2016
vo veci
navrhovateľa:

Daňový úrad Košice

a ním označených
veriteľov 1/ Daňový úrad Košice
2/ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., krajská pobočka Košice
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 28.6.2016 o 13:00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26C

posch.: 1

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka IGLO - PLUS,
s.r.o. , Nám. sv. Cyrila a Metoda 154, 078 01 Sečovce,
IČO: 44 203 161
a to
veriteľ č. 1. Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice
veriteľ č. 2. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., krajská pobočka Košice ,
Senný trh 1, 040 01 Košice, IČO: 35 937 874
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,

2
pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú
odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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 19. mája 2015

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová

Okresný súd Košice I dňa 18.5.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K012268
Spisová značka: 32K/5/2012
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: JUDr. Tomáš Balažík, nar.
22.12.1971, bytom Ostravská č. 24, 040 11 Košice o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: JUDr. Tomáš Balažík, nar. 22.12.1971, bytom Ostravská č.
24, 040 11 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len z časti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
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 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.).
Obchodný
vestník
100/2016
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
25.05.2016
Začiatok plynutia
lehoty
na podanie odvolaniaKonkurzy
alebo urobenie
iného procesného úkonu je spojený
so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 18.5.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K012269
Spisová značka: 31K/13/2016

Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad, so sídlom: Rozvojová 2, 041 90
Košice
proti dlžníkovi: UNIWEX PRO, s.r.o., so sídlom: Oštepová 5, 040 01 Košice, IČO: 36 600 539
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 07.06. 2016 o 9,30 hod. na
Okresnom súde Košice I, pracovisko ul. Tichá 21 , v miestnosti č. dv. 18B posch.: 3
je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.

JUDr. Július Tóth
sudca
Okresný súd Košice I, dňa 16.05.2016

Za správnosť:

O.s.p. č. 0220 - (Upovedomenie odvolaní pojednávania)
Okresný súd Košice I dňa 18.5.2016
JUDr. Július Tóth,

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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K012270
Spisová značka: 31K/68/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Rozvojová
2, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: NEOTEC s.r.o., so sídlom: Ovručská 1, 040 22 Košice, IČO: 36 202 355 o priznaní
odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto

rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi: prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. so sídlom kancelárie: Werferova 3, 040 11 Košice,
zn. správcu: S1473, odmenu vo výške 663,88 EUR.
Priznáva predbežnému správcovi: prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. so sídlom kancelárie: Werferova 3, 040 11 Košice,
zn. správcu: S1473, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 7,70 EUR.
Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. so sídlom
kancelárie: Werferova 3, 040 11 Košice, zn. správcu: S1473, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov súhrnne vo
výške 671,58 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19-249/2015, 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 18.5.2016
JUDr. Roman Maščák,
K012271
Spisová značka: 31K/82/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Martin Furmann, narodený: 23.01.1977,
bytom: Hornadská 31, 053 61 Spišské Vlachy o návrhu na uloženie záväzného pokynu takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: JUDr. Viera Bodová, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1730 povinnosť zvolať v lehote 5 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku schôdzu veriteľov
za účelom voľby zástupcu veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 18.5.2016
JUDr. Július Tóth,
K012272
Spisová značka: 31K/11/2016
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 v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90
Košice, proti dlžníkovi: Wanila, s. r. o., so sídlom: Alejová 5, 040 11 Košice, IČO: 46 315 942, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: IKORE, k.s., so sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1455.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 18.5.2016
JUDr. Július Tóth,
K012273
Spisová značka: 32K/1/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. art. Peter Gecík, nar.
20.6.1979, bytom 951 35 Veľké Zálužie, ktorého správcom je Ing. Jana Fülőpová, so sídlom kancelárie Štefánikova
tr. 79, 949 01 Nitra, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi Ing. Jane Fülőpovej, so sídlom kancelárie Štefánikova tr. 79,
949 01 Nitra, odmenu 165,97 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 92,63 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu Ing. Jany
Fülőpovej, so sídlom kancelárie Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v
sume 258,60 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou
denníka D 19 - 1/2016 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.
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
Lehota na podanie odvolania
plynie
od zverejnenia
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v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
84

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.
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rozhodnutiu
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vestník
100/2016
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň
vydania: smeruje,
25.05.2016
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 18.5.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K012274
Spisová značka: 32K/82/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INCODEC spol. s.r.o., so sídlom
Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce, IČO: 36 788 236, ktorého správcom je JUDr. Stanislav Barkoci, so sídlom
kancelárie správcu Hollého 10, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu a o výmene správcu , takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a správcovi JUDr. Stanislavovi Barkocimu, so sídlom kancelárie správcu Hollého 10, 949
01 Nitra, paušálnu odmenu vo výške 7.966,53 eura.
II.
Nitra.

O d v o l á v a správcu JUDr. Stanislava Barkociho, so sídlom kancelárie správcu Hollého 10, 949 01

III.

Ustanovuje správcu JUDr. Fadiho Fardousa, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra.

IV.
U k l a d á odvolanému správcovi JUDr. Stanislavovi Barkocimu povinnosť do 30 dní od
ustanovenia nového správcu predložiť veriteľskému výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a
poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej
funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 18.5.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K012275
Spisová značka: 2K/28/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Dominik Tatray, nar.
06.12.1983, bytom Jarná 389, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je JUDr. Mária Divulitová, so sídlom
kancelárie Kukorelliho 58, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Dominik Tatray, nar. 06.12.1983, bytom Jarná 389, 093 01 Vranov nad
Topľou po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
súdneho poriadku). a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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súdu
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v Košiciach.
Obchodný
vestník
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 25.05.2016
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 19.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K012276
Spisová značka: 1K/46/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mária Krakovská, nar.
14.07.1954, trvale bytom Hlavná 2089/73, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka, správcom ktorého je Ing. Ľubomíra Tichá, so
sídlom kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou, o odvolaní správcu z funkcie a zvolaní schôdze
veriteľov na súd, takto
rozhodol
Odvoláva Ing. Ľubomíru Tichú, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, z funkcie
správcu úpadcu.
Zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 27.06.2016 o 13:15 hod.
súde Prešov v miestnosti č. 18 nasledujúcim programom:
1.
2.
3.
Poučenie:

na Okresnom

Otvorenie
Hlasovanie o návrhoch na nového správcu
Záver

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veritelia sa na schôdzi preukazujú dokladom totožnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia súdu plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa (originál alebo
osvedčenú fotokópiu) a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí
vyplývať oprávnenie na zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, a ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo
veci vyhláseného konkurzu a účasti na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o
zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.
Okresný súd Prešov dňa 19.5.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K012277
Spisová značka: 2K/46/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Zdenka Perhačová, nar.
06.07.1982, bytom Tatranská 65, 059 91 Veľký Slavkov, správcom ktorého je JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom
kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Zdenka Perhačová, nar. 06.07.1982, bytom Tatranská 65, 059 91 Veľký
Slavkov po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
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 možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Obchodný vestník 100/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 25.05.2016
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 19.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K012278
Spisová značka: 1K/69/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Martin Duda, nar. 27.01.1973,
bytom Komenského 2665/15, 069 01 Snina, správcom ktorého je Ing. Ľubomíra Tichá, so sídlom kancelárie
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, o odvolaní správcu z funkcie a zvolaní schôdze veriteľov na súd,
takto
rozhodol
Odvoláva Ing. Ľubomíru Tichú, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, z funkcie
správcu úpadcu.
Zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 27.06.2016 o 13:00 hod.
súde Prešov v miestnosti č. 18 nasledujúcim programom:
1.
2.
3.
Poučenie:

na Okresnom

Otvorenie
Hlasovanie o návrhoch na nového správcu
Záver

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veritelia sa na schôdzi preukazujú dokladom totožnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia súdu plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa (originál alebo
osvedčenú fotokópiu) a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí
vyplývať oprávnenie na zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, a ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo
veci vyhláseného konkurzu a účasti na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o
zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.

Okresný súd Prešov dňa 19.5.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K012279
Spisová značka: 4K/13/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mária Renčková, nar.
12.10.1970, bytom 086 01 Mokroluh 15, správcom ktorého je JUDr. Stela Wildeová, so sídlom kancelárie
Konštantínova 6, 080 01 Prešov, o paušálnej odmene správcu takto
rozhodol
p r i z n á v a správcovi JUDr. Stela Wildeová, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov, paušálnu
odmenu vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.5.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, samosudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K012280
Spisová značka: 4K/3/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Albín Cina, nar.
01.03.1974, bytom Na Stebníčku 374/22, 086 33 Zborov, správcom ktorého je JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, so
sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, o paušálnej odmene správcu takto
rozhodol
p r i z n á v a správcovi JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, paušálnu
odmenu vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.5.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, samosudca
K012281
Spisová značka: 4K/9/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Andrea Želonková, rod.
Spodníková, nar. 31.10.1969, bytom Ústecko - Orlická 2345/11, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Stela
Wildeová, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov, o návrhu správca zo dňa 12.05.2016 takto
rozhodol
p r e d l ž u j e správcovi lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát o 60 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 19.5.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, samosudca
K012282
Spisová značka: 4K/9/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Andrea Želonková, rod.
Spodníková, nar. 31.10.1969, bytom Ústecko - Orlická 2345/11, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Stela
Wildeová, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov, o nevyčerpanej časti preddavku takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Stela
Wildeová, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1 659,70
eura zloženého dňa 23.02.2016 na účet tunajšieho súdu pod položkou D19 č. 20/2016.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ
ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

preddavku alebo

Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Vydáva
Ministerstvo
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Slovenskej
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zákona
č. 200/2011 Z.uznesenia
z. o Obchodnom
vestníku
Za deň doručenia
tohto
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deň republiky
nasledujúci
dni zverejnenia
v Obchodnom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 205vestník
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sa má popri všeobecných náležitostiach
(§ 42
ods. 3
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Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 19.5.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, samosudca
K012283
Spisová značka: 4K/19/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Michal Kaščák, nar. 14.05.1964, bytom Dobrianskeho
1555/80, 069 01 Snina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ing. Michal Kaščák, nar. 14.05.1964, bytom Dobrianskeho 1555/80, 069 01
Snina,
ustanovuje správcu JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné,
o t v á r a malý konkurz,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
v y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov k sp. zn. 4K/19/2016. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Podľa ustanovenia § 29 ZKR prihláška
musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo 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. Pre každú zabezpečenú pohľadávku
musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho
dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na
základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky
určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky
musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. Podľa § 30 ods. 2 ZRK, podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZKR).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 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 zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa §
14 ods. 1 O.s.p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého
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Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa §
14 ods. 1 O.s.p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého
dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe
sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 veta prvá 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 Prešov dňa 19.5.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, samosudca
K012284
Spisová značka: 36K/13/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Fortuník, Kráľová nad Váhom
č. 32, správcom majetku ktorého je JUDr. Peter Kubík, so sídlom kancelárie Korzo B. Bartóka 345/12, 929 01
Dunajská Streda, uznesením č.k. 36K/13/2014-179 zo dňa 22.10.2015, povolil vstup nového veriteľa: S Commerce,
s.r.o., IČO: 47 638 079, Čilistovská 12, Šamorín 931 01, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa:
FORIMEX s.r.o. v konkurze, Matúškovská cesta 884, Galanta 924 01, IČO: 36 277 720, v rozsahu pohľadávok v
celkovej výške 354.599,62 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.11.2015.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.5.2016
JUDr. Vanda Drobná, vyšší súdny úradník
K012285
Spisová značka: 6K/3/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Jakušová, nar. 27.09.1942, bytom
013 05 Lysica 77, správcom ktorého je: Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie: Timravy 23, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 10.03.2016,
vedený pod položkou registra 27/2016 a pod číslom účtovného dokladu 25/3-16, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.

Okresný súd Žilina dňa 18.5.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K012286
Spisová značka: 6K/3/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Jakušová, nar. 27.09.1942, bytom
013 05 Lysica 77, správcom ktorého je: Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie: Timravy 23, 036 01 Martin, takto
rozhodol
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rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku spolu s uvedením celkového výťažku dosiahnutého v konkurze tak, aby bolo možné overiť správnosť
výpočtu výšky súdneho poplatku za konkurzné konanie a správnosť výpočtu odmeny správcu zo speňaženia.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 18.5.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K012287
Spisová značka: 6K/4/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INVET spol. s r.o., so sídlom:
Záturčianska 1, 036 01 Martin, IČO: 31 559 450, správcom ktorého je: JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom
kancelárie: Uhoľná 9, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.659,70 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 1.659,70 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa
18.03.2016, vedený pod položkou registra 32/2016 a pod číslom účtovného dokladu 42/3-16, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.

Okresný súd Žilina dňa 18.5.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
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K012288
Spisová značka: 6K/4/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INVET spol. s r.o., so sídlom:
Záturčianska 1, 036 01 Martin, IČO: 31 559 450, správcom ktorého je: JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom
kancelárie: Uhoľná 9, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku spolu s uvedením celkového výťažku dosiahnutého v konkurze tak, aby bolo možné overiť správnosť
výpočtu výšky súdneho poplatku za konkurzné konanie a správnosť výpočtu odmeny správcu zo speňaženia.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 18.5.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K012289
Spisová značka: 3K/3/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ARCER s.r.o., so sídlom 023 55, Vysoká nad Kysucou 148,
IČO: 47 590 599, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
O p r a v u j e výrokovú časť uznesenia č.k. 3K/3/2016-48 zo dňa 5.5.2016, zverejneného v Obchodnom vestníku č.
91/2016 dňa 12.5.2016 tak, že titul predbežného správcu je Ing. Elena Fioleková a sídlo predbežného správcu je
Mudroňova 43, 036 01 Martin.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Žilina dňa 17.5.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina dňa 17.5.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K012290
Spisová značka: 5K/3/2016
PREDVOLANIE

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 5K/3/2016

Vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu:
Navrhovateľ - veriteľ:
SPINN, s.r.o., so sídlom Laziny 603/17, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 396 401, právne zastúpený JUDr. Jozef
Grigel, advokát, so sídlom Radlinského 2, 811 07 Bratislava,
Dlžník:
MORUS KALMAY VINOHRADNÍCTVO VINÁRSTVO, s.r.o., so sídlom malé Tatry 6060/20, 034 05 Ružomberok,
IČO: 36 803 529, právne zastúpený Janči & Partners s.r.o. , so sídlom Garbiarska 695, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 47 258 748,
predseda senátu n a r i a ď u j e pojednávanie na deň 14.6. 2016 o 10.30 hod. na
Okresnom súde Žilina, Hviezdoslavova č. 28, v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto 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 vzniknuté
trovy konania, alebo uložiť poriadkovú pokutu (§ 52, § 53 a § 147 ods. 1 O. s. p.).
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú, ak nie sú dosiaľ v prvopise (origináli) pripojené do
spisu , 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 urobte včas návrh na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať (označte ich
menom, priezviskom, adresou bydliska a uveďte akú skutočnosť majú v konaní preukázať).
Súd Vás p o u č u j e , že vo všetkých veciach s výnimkou vecí podľa § 120 ods. 2 O.s.p., účastníci musia
predložiť dôkazy alebo ich musia označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo
veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie (§ 115a) najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože
na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sa odvolacím
dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
Ak sa k žalobe a prílohám v stanovenej lehote nevyjadríte a zároveň sa nedostavíte bez
ospravedlniteľného dôvodu na prvé pojednávanie vo veci, môže súd rozhodnúť v zmysle ust. § 153b O.s.p.
rozsudkom pre zmeškanie, okrem vecí uvedených v ust. § 153b ods .5 O.s.p.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou!
V Žiline, dňa 19.5. 2016
Sudca: JUDr. Jaroslav Macek
Za správnosť: Čičmanová
O. s. p. 014 1 (Predvolanie účastníka na prvé alebo ďalšie pojednávanie vo veci, keď má byť na ňom vypočutý v
prípadoch, keď možno rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie)
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) ..................................... €, resp. má mesačný zárobok,
z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ................. € 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
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V..................................................... dňa ..................................................
Pečiatka:
Obchodný vestník 100/2016

Podpis:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.05.2016

Okresný súd Žilina dňa 19.5.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K012291
Spisová značka: 5K/3/2016
UPOVEDOMENIE O KONANÍ POJEDNÁVANIA
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SPINN, s.r.o., so sídlom Laziny 603/17, 034 01
Ružomberok, IČO: 36 396 401, právne zastúpený advokátom: JUDr. Daniel Grigeľ, so sídlom Radlinského 2, 811 07
Bratislava,
Dlžník: MORUS KALMAY VINOHRADNÍCTVO VINÁRSTVO, s.r.o., so sídlom Malé Tatry 6060/20, 034 05
Ružomberok, IČO: 36 803 529
u povedomuje Ing. Andreu Mayerovú, s miestom podnikania: Baničné 865/3, 034 01 Ružomberok, že vo veci
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 14.6. 2016 o 10,30 h na Okresnom súde Žilina,
pojednávacia miestnosť č. 2, pojednávanie.
V Žiline, 19.5. 2016

JUDr. Jaroslav Macek, sudca
Okresný súd Žilina dňa 19.5.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K012292
Spisová značka: 2K/24/2012
spis. zn. : 2K/24/2012
ZÁPISNICA
ZO SCHÔDZE VERITEĽOV
Okresný súd Žilina

odd.: konkurzné

dňa: 18.05.2016

Predsedajúci samosudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Zapisovateľ:
JUDr. Michal Masár
Úpadca:

Ján Gulčík, nar. 25.09.1963, bytom (miestom podnikania) Horelica 361, 022 01 Čadca (IČO: 32236221)

Schôdza sa začala o 10:00 hod.
Prítomní: podľa listiny prítomných - nikto
Miesto konania: miestnosť č. 2, Okresný súd Žilina
Program:
1.
2.
3.

Otvorenie schôdze veriteľov.

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

Rôzne, záver.

Schôdzi predsedá samosudca JUDr. Gabriela Bargelová.

94

Prítomní: podľa listiny prítomných - nikto
Miesto konania:
miestnosť
č. 2, Okresný súd Žilina
Obchodný
vestník
100/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.05.2016

Program:
1.
2.
3.

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

Schôdzi predsedá samosudca JUDr. Gabriela Bargelová.
K bodu č. 1
Po otvorení schôdze veriteľov predsedajúci zistil, že na schôdzi veriteľov nie je prítomný žiaden veriteľ. Vzhľadom k
tomu, že schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná, súd ustanoví správcu v súlade s ustanovením § 42 ods. 5
druhá veta ZKR náhodným výberom prostredníctvom technických a programových prostriedkov schválených
ministerstvom (§ 40 ods. 1 ZKR).
Zápisnica skončená a podpísaná o 10:10 hod.
Samosudca: JUDr. Gabriela Bargelová
Zapisovateľ: JUDr. Michal Masár
Okresný súd Žilina dňa 18.5.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K012293
Spisová značka: 3NcKR/2/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Elena Chmarová, nar. 10.3.1966, bytom Generála Svobodu
938/4, 026 01 Dolný Kubín - Malý Bysterec, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol

Povoľuje oddlženie dlžníka Eleny Chmarovej, nar. 10.3.1966, bytom Generála Svobodu 938/4, 026 01 Dolný Kubín
- Malý Bysterec.
Dlžníka Elenu Chmarovú, nar. 10.3.1966, bytom Generála Svobodu 938/4, 026 01 Dolný Kubín - Malý Bysterec,
oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii/.

Okresný súd Žilina dňa 18.5.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K012294
Spisová značka: 2K/24/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Gulčík, nar. 25.09.1963, bytom
(miestom podnikania) Horelica 361, 022 01 Čadca (IČO: 32236221), takto
rozhodol
Ustanovuje správcu: JUDr. Vladimír Herich, PhD., so sídlom kancelárie: Dončova 13, 034 01 Ružomberok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 100/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.05.2016

Okresný súd Žilina dňa 18.5.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K012295
Spisová značka: 2K/20/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: KORASAN, a.s., so sídlom
Nádražná 328/27, 015 01 Rajec, IČO: 36 224 111, uznesením č.k.: 2K/20/2015-88 zo dňa 13.04.2016 zastavil
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 06.05.2016

Okresný súd Žilina dňa 19.5.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
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