Obchodný vestník 104/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.05.2016

K012658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: River Pharma s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvořákovo nábrežie 10, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 712 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/59/2015 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/59/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Alexandra Molnárová, správca konkurznej podstaty úpadcu: River Pharma s.r.o., so sídlom Dvořákovo
nábrežie 10, 811 06 Bratislava, IČO: 36 712 779, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 4K/59/2015, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal
podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode
v kancelárii správcu na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok
v čase od 09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 904 557 344, alebo
elektronickou poštou na e-mailovú adresu: molnarova@spravca.eu
JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K012659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Milošovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. Podháj 2913/7, 841 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K/10/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/10/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, správca úpadcu: Pavol Milošovič,
nar.: 30.04.1986, ul. Podháj 2913/7, 841 03 Bratislava, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 12.07.2016 o 13:15
hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen, 3. podlažie, veľká zasadacia
miestnosť.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov § 107 ods. 2 ZKR
5. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 13:00 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
aktuálny výpis z obchodného registra /živnostenského registra/ nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

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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LawService Recovery, k.s., správca

K012660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Pavlovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 2072/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.8.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/60/2015 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/60/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z prvej schôdze veriteľov úpadcu Ľuboš Pavlovič, nar. 04.08.1983,
bytom Škultétyho 2072/12, 915 01 Nové mesto nad Váhom
Spisová značka: 38K/60/2015 S1070
Dátum a čas konania: 25.05.2016 o 14.00 hod
Miesto konania: kancelária správcu, M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Prítomní: predseda schôdze: JUDr. Peter Frajt, správca
zapisovateľka: Jana Křižánková
Prítomní veritelia: Ing. Motyčka Ivan: počet hlasov: 69.632
Haruštiak Ľuboš, počet hlasov: 31.900
Celkový počet hlasov prítomných veriteľov: 101.532
Nadpolovičná väčšina hlasov prítomných veriteľov potrebná na prijatie uznesenia: 50.767
Priebeh schôdze:
Správca konštatuje, že schôdza veriteľov je uznášania schopná.
1.
Správa o stave konkurzu a činnosti správcu: Správca informoval prítomných konkurzných veriteľov o svojej
činnosti do konania prvej schôdze veriteľov, oznámil prítomným veriteľom, že celková výška prihlásených
pohľadávok v riadnej prihlasovacej lehote je 186.643,92 €, z toho celková zistená suma prihlásených pohľadávok je
ku dňu konania schôdze 172.179,39 €, zároveň veriteľov informoval o stave úpadcovho majetku.
2.

Rozhodovanie o výmene správcu: Prítomní veritelia nenavrhli do funkcie nového správcu.

3.
Voľba zástupcu veriteľov: Predseda schôdze za zástupcu veriteľov navrhol veriteľa Ing. Ivana Motyčku. Za
prijatie tohto uznesenia hlasovali prítomní veritelia Ing. Ivan Motyčka a Ľuboš Haruštiak s počtom hlasov 101.532,
proti nebol žiaden. Schôdza veriteľov prijala toto Uznesenie: Veriteľ Ing. Ivan Motyčka, bytom Gen. Goliana 10,
Trenčín bol zvolený za zástupcu veriteľov.
4.
Na výzvu predsedu schôdze prítomní veritelia neuplatnili námietky proti uzneseniu prijatému schôdzou
veriteľov.
5.

Prvá schôdza veriteľov bola skončená o 15:00 hod.

V Považskej Bystrici, dňa 25.05.2016
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
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JUDr. Peter Frajt, správca

K012661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO V, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Jiráska 4974, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 625 914
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/68/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/68/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, správca
úpadcu AUTO V, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom A. Jiráska 4974, 984 01 Lučenec, IČO: 36 625 914 vyhlasuje
v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu verejné ponukové konanie na predaj nasledovného hnuteľného
majetku úpadcu zapísaného do súpisu oddelenej podstaty Castrol Slovensko, s.r.o., so sídlom Rožňavská 24, 821
04 Bratislava, IČO: 31 389 287, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 239/2015 zo dňa 14.12.2015
(K027017):
Číslo položky Popis

Počet ks Výrobné číslo Rok výroby Súpisová hodnota v EUR

1.

Geometria nastavovanie kolies Beissbarth ML 300 PC

1

392301197

1997

500,- EUR

2.

Štvorstĺpkový zdvihák OMCN 402

1

15735

1997

1 200,- EUR

3.

Rovnací rám na karosérie AMG

1

1996

1 000,- EUR

4.

Elektrický zdvihák OMCN 199/T

1

1996

1 000,- EUR

6.

Elektrický zdvihák OMCN 199/T

1

45921

1996

1 000,- EUR

7.

Skladacie hydraulické rameno

1

15735

1997

100,- EUR

8.

Regloskop Motex 7535

1

107

1997

200,- EUR

9.

Zberná nádoba Pressol 27070

1

1997

200,- EUR

10.

Meranie k rovnaciemu rámu AMG

1

1996

50,- EUR

12.

Diagnostický kufrík CLIP Renault

1

2008

50,- EUR

13.

Diagnostika Macifthost APPLE

1

2008

50,- EUR

41991

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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14.

Diagnostický kufrík Dell Ontel Latitude

1

2009

50,- EUR

15.

Diagnostický kufrík Daewoo-Chevrolet

1

2008

50,- EUR

16.

Sada špeciálneho náradia

1

50,- EUR

(ďalej len „Hnuteľné veci“).
Hnuteľné veci sa predávajú ako súbor v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých
ich častí. Správca súčasne upozorňuje, že Hnuteľné veci môžu mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo
absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov. Úspešný
záujemca je povinný v lehote do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť demontáž,
nakládku a odvoz Hnuteľných vecí z miesta ich uskladnenia (resp. miesta kde je časť Hnuteľných vecí pevne
namontovaná) nachádzajúceho sa v Lučenci. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie
správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – AUTO V – HNUTEĽNÉ VECI - NEOTVÁRAŤ“. Lehota na
predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod..
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď
boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne
odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané
ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na
adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na konkurzný
účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK69 0900 0000 0000 5935 0830, BIC: GIBASKBX, zábezpeku na
úhradu kúpnej ceny vo výške 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny. Záujemca je povinný pri zložení
zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri
fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka HNUTEĽNÉ VECI“. Zábezpeka
musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že
zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra pri právnických osobách a
živnostenského registra pri fyzických osobách podnikateľoch (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba
nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Hnuteľných vecí,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje), že záujemca
pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná, pričom ako víťazná
bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote podľa tohto oznámenia so správcom neuzavrie kúpnu
zmluvu alebo v lehote podľa tohto ponukového konania neuhradí kúpnu cenu, čím poruší podmienky tohto
ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej zábezpeky, ktorá za uvedených
podmienok bude správcom započítaná so zloženou zábezpekou (daný návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania). Návrh dohody o zmluvnej pokute zašle správca
záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na: lsrecovery@lawservice.sk
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. návrh kúpnej ceny za Hnuteľné veci v EUR s DPH (úpadca je registrovaným platiteľom pre DPH, keď kúpna
cena bude tvorená aj príslušnou DPH),
7. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
8. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
9. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
10. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, pričom
o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho o udelenie
súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Otvárania obálok je oprávnený zúčastniť sa každý člen
veriteľského výboru, ktorý o to prejaví záujem. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna
cena. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez
uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku súčasne ako
víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán. Záujemcom uhradená zábezpeka sa v danom prípade započíta na čiastočnú
úhradu kúpnej ceny. Lehota splatnosti kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom bude
zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od kedy príslušný orgán doručí správcovi oznámenie o udelení alebo neudelení
súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu.
LawService Recovery, k.s., správca

K012662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO V, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Jiráska 4974, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 625 914
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/68/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/68/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, správca
úpadcu AUTO V, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom A. Jiráska 4974, 984 01 Lučenec, IČO: 36 625 914 vyhlasuje
v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu verejné ponukové konanie na predaj nasledovného motorového
vozidla úpadcu zapísaného do súpisu oddelenej podstaty Tatra – Leasing, s.r.o., so sídlom Černyševského 50, 851
01 Bratislava, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 239/2015 zo dňa 14.12.2015 (K027017):
Osobné motorové vozidlo zn. Renault Grand Scenic 1,5dCi, VIN: VF1JZ1GA248333155, rok výroby 2013,
EČV: LC 223CF
(ďalej len „Motorové vozidlo“).
Motorové vozidlo sa predáva v stave akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí. Správca
súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo absenciu
výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov. Úspešný záujemca
je povinný v lehote do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz Motorového vozidla
z miesta jeho uskladnenia nachádzajúceho sa vo Zvolene. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné
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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z miesta jeho uskladnenia nachádzajúceho sa vo Zvolene. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné
dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie
správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – AUTO V – RENAULT - NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie
ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň
pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré
nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané
správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné
ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca
prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na
adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na konkurzný
účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK69 0900 0000 0000 5935 0830, BIC: GIBASKBX, zábezpeku na
úhradu kúpnej ceny vo výške 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny. Záujemca je povinný pri zložení
zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri
fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka RENAULT“. Zábezpeka musí byť
pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka
v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka
musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra pri právnických osobách a
živnostenského registra pri fyzických osobách podnikateľoch (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba
nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje), že záujemca
pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná, pričom ako víťazná
bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote podľa tohto oznámenia so správcom neuzavrie kúpnu
zmluvu alebo v lehote podľa tohto ponukového konania neuhradí kúpnu cenu, čím poruší podmienky tohto
ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej zábezpeky, ktorá za uvedených
podmienok bude správcom započítaná so zloženou zábezpekou (daný návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania). Návrh dohody o zmluvnej pokute zašle správca
záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na: lsrecovery@lawservice.sk
6. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR s DPH (úpadca je registrovaným platiteľom pre DPH, keď kúpna
cena bude tvorená aj príslušnou DPH),
7. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
8. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
9. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
10. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, pričom
o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho o udelenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho o udelenie
súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna
cena. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez
uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku súčasne ako
víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán. Záujemcom uhradená zábezpeka sa v danom prípade započíta na čiastočnú
úhradu kúpnej ceny. Lehota splatnosti kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom bude
zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od kedy príslušný orgán doručí správcovi oznámenie o udelení alebo neudelení
súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu.
LawService Recovery, k.s., správca

K012663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stolárstvo, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brestovec 447, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 277 355
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/60/2014 S 1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/60/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
SKKS, k.s., správca úpadcu: Stolárstvo, s.r.o. v konkurze (do 02.04.2015 obchodné meno: SCHODY Redecha,
s.r.o.), so sídlom Brestovec 447, 907 01 Myjava, IČO: 36 277 355, týmto s poukazom na § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa 25.05.2016
zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici
22, Trenčín, v prihlásených sumách 175,13 EUR a 30,00 EUR.
SKKS, k.s., správca

K012664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varan Trans s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 61/160, 076 33 Slovenské Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 677 103
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/74/2015 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/74/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci úpadcu Varan Trans s.r.o. v likvidácii, Hlavná 61/160, 076 33 Slovenské Nové Mesto, IČO: 44 677
103, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31K/74/2015 zo dňa
16.5.2016 v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že do správcovského spisu č. 31K/74/2015 S1198 možno nahliadnuť v pracovných dňoch v pondelok
až piatok v čase od 9:00 - 15:00 hod. v kancelárii správcu: Ing. Ján Korčmároš, Holubyho 14, 040 01 Košice.
Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno posielať písomne na vyššie
uvedenú adresu, telefonicky na č.: +421-905-454-413.
V Košiciach, dňa 26.5.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K012665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varan Trans s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 61/160, 076 33 Slovenské Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 677 103
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/74/2015 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/74/2015
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 Varan Trans s.r.o. v
likvidácii, Hlavná 61/160, 076 33 Slovenské Nové Mesto, IČO: 44 677 103 (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31K/74/2015 zo dňa 16.05.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the Varan Trans s.r.o., registered seat / permanent address at Street Hlavná 61/160, 076 33 Slovenské Nové
Mesto, identification no.: 44 677 103 (hereinafter only as ,,Bankrupt“) my duty is to inform that with the resolution of
the District Court Košice I no. 31K/74/2015 dated 16th of May 2016 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 99/2016 dňa 24.05.2016.
Dňom 25.05.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I was published on 24th of May 2016. Bankruptcy was declared on 25th
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 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 Report (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 (§ 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 (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Ing. Ján Korčmároš, adresa kancelárie Holubyho 14, 040 01
Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. 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 – Ing. Ján Korčmároš, office address at
Holubyho 14, 040 01 Košice, the Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. 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 (Bulletin) (Bulletin) (§ 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 Report (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 Report (Bulletin) with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the 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 (§ 28 sec. 5
BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right
the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
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

9

Obchodný vestník 104/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.05.2016

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 handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence orname and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The 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).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial Report (Bulletin) (Bulletin) (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken intoconsideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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 thejudge 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 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 (§ 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 Košiciach 26.05.2016 – In Košice 26th of May 2016
Ing. Ján Korčmároš
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K012666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varan Trans s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 61/160, 076 33 Slovenské Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 677 103
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/74/2015 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/74/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Ján Korčmároš, správca podstaty
týmto
oznamuje a zároveň zverejňuje
číslo bankového účtu pre účely konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 31K/74/2015,
na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 eur, v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľom.
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive podľa § 32 ods. 2 z. č. 7/2005 v znení účinnom od 1.1.2012 (ďalej len ZKR).
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ
právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu je: 2612772107/1100.
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
V Košiciach, dňa 26.5.2016

K012667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kaszová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1685/25A, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.3.196
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 40/2014 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1 K 40/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonom rozhodnutia, za mesiac apríl 2016 vo
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výške 32,23 €.

Vo Zvolene 26.5.2016
JUDr. Ivana Gajdošíková

K012668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Lévárdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarkan 6, 943 42 Šarkan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym
orgánom komplementárom: JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, úpadcu: Monika Lévárdyová,
bytom 943 42 Šarkan 6, narodená 12.04.1969, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k.:
31K/19/2016, týmto oznamuje číslo účtu úpadcu vedenom v banke: SBERBANK Slovensko, a.s. pobočka Nitra
IBAN: SK653100 0000 0040 3010 3308 v súlade s ust. § 44, ust. § 32 ZoKR. JUDr. Kamil Beresecký,
komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K012669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AB technology s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 57, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 752 237
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2012 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: AB technology s.r.o. Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Trenčianska 57, 821 09 Bratislava IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 44 752 237 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, sídlo kancelárie:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 3K/23/2012 S 1433
k sp. zn.: 3K/23/2012

Druh podania: Iné zverejnenie
Správca konkurznej podstaty úpadcu: AB technology s.r.o., so sídlom Trenčianska 57, 821 09 Bratislava, IČO:
44 752 237, v súlade so záväzným pokynom Okresného súdu Bratislava I uloženým pri výkone pôsobnosti
veriteľského výboru uznesením sp. zn. 3K/23/2012- 436 zo dňa 10.10.2014 , zverejneným v OV č. 199/14 dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľského výboru uznesením sp. zn. 3K/23/2012- 436 zo dňa 10.10.2014 , zverejneným v OV č. 199/14 dňa
17.10.2014 v spojení so zmenou záväzného pokynu odsúhlasenou uznesením sp. zn. 3K/23/2012- 490 zo dňa
27.01.2016 a v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len “ZKR“) vyhlasuje IV. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu AB
technology s.r.o., so sídlom Trenčianska 57, 821 09 Bratislava, IČO: 44 752 237. Toto verejné ponukové konanie
nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou
súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

A. Predmet predaja je špecifikovaný v súpise majetku úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 182/12
dňa 20.09.2012 a v Obchodnom vestníku č. 222/12 dňa 16.11.2012. Predmet IV. kola verejného ponukového
konania tvoria nasledovné hnuteľné veci a práva:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2 ks čerpadlá, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 222 530,00 EUR;
technologické zariadenie, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 338 912,00 EUR;
technologické zariadenie, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 379 848,00 EUR;
technológia – prvovýroba, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 469 871,50 EUR;
čerpadlo, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 333 795,00 EUR;
technológia – adjustácia, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 333 795,00 EUR;
nahr. spojovací mat. k techn. Adjustácia, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 952,00 EUR;
technológia navažovania I, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 511 462,00 EUR;
technológia navažovania II, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 723 222,50 EUR;
technológia rozvodu vzduchu, rok výroby: 2010, Súpisová hodnota majetku: 339 649,80 EUR;
spojovací materiál pre technológia, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 95 342,80 EUR;
potrubné trasy, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 442 739,50 EUR;
technológia - pleťové vody, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 445 857,30 EUR;
technológia – mlieka, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 501 347,00 EUR;
spojovací materiál pre technológie, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 123 587,45 EUR;
potrubné trasy, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 326 797,80 EUR;
spojovací mat. – technologie, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 35 521,50 EUR;
materiál- tesnenie- technológie, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 16 927,75 EUR;
potrubné trasy, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 62 784,40 EUR;
klampiarsky materiál – technológie, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 52 455,20 EUR;
spojovací materiál, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 37 996,70 EUR;
pozinkovane plechy, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 29 478,68 EUR;
dopravnikove pasy, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 95 497,50 EUR;
doplnok technológie navažovania I, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 78 099,70 EUR,
klampiarky materiál, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 32 915,40 EUR;
doplnok technológie navazovania II, rok výroby: 2010, súpisová hodnota majetku: 61 189,80 EUR;
Peňažná pohľadávka: dlžník: AB Cosmetics, s.r.o., IČO: 36661171, Tamaškovičova ul. 17, 917 01 Trnava,
právny titul: regresný nárok podľa § 332 a nasl. Obchodného zákonníka z titulu zabezpečenia pohľadávky
záložného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 za dlh zo
Zmluvy o kontokorentom úvere č. 2002/10/061 zo dňa 26.11.2010 na základe Zmluvy o zriadení záložného
práva k hnuteľnej veci č. 2002/10/061-ZZ-01 zo dňa 26.11.2010, suma: 1.532.939,48, Mena: EUR,
Podmienená pohľadávka: podmienkou vzniku je splnenie záväzku voči OTP Banka Slovensko, a.s. z titulu
plnenia z výťažku zo zálohu na základe na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľnej veci č.
2002/10/061-ZZ-01 zo dňa 26.11.2010, súpisová hodnota majetku: 1.532.939,48;

B. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej
obálke opatrenej výrazným označením „konkurz sp. zn. 3K/23/2012 - PONUKA 1 - NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky
sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla správcu: Crossdefault Management Group, k.s., Zelená 2, 811 01
Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu AB technology s.r.o., so sídlom Trenčianska 57, 821 09 Bratislava,
IČO: 44 752 237. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi do 30 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk doručovaných osobne
bude o 15.00 hod. v posledný deň lehoty na podanie ponuky. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty,
sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky
odmietne ako oneskorené. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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odmietne ako oneskorené. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku,
inak správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať tieto
náležitosti:

1. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo)
2. označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v zozname majetku
určeného na predaj
3. návrh kúpnej ceny a lehota splatnosti, ktorá musí byť zaplatená najneskôr k podpisu kúpnej zmluvy
4. originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského
registra nie starší ako 30 dní
5. doklad o poukázaní zálohy: 20% z navrhnutej ceny v prospech účtu správcu a uviesť číslo účtu, na ktorý sa
má poukázať záloha v prípade neprijatia ponuky záujemcu
6. 2x návrh kúpnej zmluvy s uvedením kúpnej ceny a predmetu kúpy, podpísaný osobou oprávnenou konať v
mene záujemcu s úradne osvedčeným podpisom. Vzor Kúpnej zmluvy, obdrží každý záujemca na základe
žiadosti zaslanej na e-mail: office@crossdefault.sk alebo osobne v sídle správcu. Záväzný návrh kúpnej
zmluvy môže byť doplnený len na miestach k tomu určených.
7. 2x návrh Dohody o zmluvnej pokute podpísaný osobou oprávnenou konať v mene záujemcu s úradne
osvedčeným podpisom, Vzor Dohody o zmluvnej pokute, obdrží každý záujemca na základe žiadosti
zaslanej na e-mail: office@crossdefault.sk alebo osobne v sídle správcu. Záväzný návrh Dohody o zmluvnej
pokute môže byť doplnený len na miestach k tomu určených.

C. Každý záujemca je povinný zložiť zábezpeku minimálne vo výške 20% z navrhnutej ceny a táto musí byť
pripísaná na účet v ČSOB č. 4018622615/7500, v. s. IČO záujemcu, špec. symbol: 3K/23/2012 najneskôr
v posledný deň lehoty na podanie ponúk. Kópiu dokladu o zložení zálohy na účet správcu je každý záujemca
povinný priložiť k svojej záväznej ponuke. Záloha sa v prípade úspechu záujemcu v ponukovom konaní započítava
na kúpnu cenu. V prípade odmietnutia podpisu kúpnej zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade
nesplnenia dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha prepadne v prospech podstaty
úpadcu z titulu zmluvnej pokuty. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená do 30 dní od
vyhodnotenia ponukového konania bez úrokového zhodnotenia na účet uvedený záujemcom. Správca ako
predávajúci je oprávnený uzavrieť s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu.

D. Záujemcovia o kúpu predmetu speňaženia sa môžu zúčastniť obhliadky predmetu predaja. Obhliadku bude
možné vykonať počas celej lehoty na podávanie ponúk a po dohode v čase dohodnutom so správcom na tel. č.:
02/33889333, 0948/ 090 737, office@crossdefault.sk.

E. Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu do 5 dní od skončenia lehoty na podávanie
ponúk. Dva pracovné dni pred otváraním obálok správca písomne, resp. e-mailom na určenú adresu, vyzve tunajší
súd či nemá záujem o účasť svojich zástupcov pri otváraní ponúk. V prípade, ak sa zástupcovia tunajšieho súdu
nezúčastnia otvárania ponúk, správca po otvorení ponúk obratom písomne oznámi tunajšiemu súdu prehľad
predložených ponúk spolu s najvýhodnejšou ponukou na jej odsúhlasenie z jeho strany. Správca po otvorení každej
záväznej ponuky skontroluje, či bola podaná včas, či obsahuje stanovené náležitosti a či sú k nej priložené
požadované doklady. Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 5 dní odo dňa otvorenia obálok. Správca
vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza ponukového konania vyberie záujemcu, vopred odsúhlaseného
tunajším súdom, spĺňajúceho podmienky ponukového konania, ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu bez
ohľadu na výšku súpisnej hodnoty majetku. Pri zhode cenových ponúk viacerých záujemcov má prednosť záujemca,
ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako celku, alebo v ucelených častiach. V lehote do 15 dní odo dňa otvorenia
obálok správca upovedomí záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku a ostatných neúspešných záujemcov o výsledku
vyhodnotenia. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky na účet, ktorí uvedú v písomnej
ponuke najneskôr do 30 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný
a napriek tomu neuhradí kúpnu cenu včas podľa pokynu správcu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy
záujemcu, ktorý podal najbližšiu ponuku k víťaznej ponuke. V prípade, ak neprejaví záujem, správca zopakuje
ponukové konanie. Ponukové konanie bude tiež neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu ponuku v určenej lehote,
alebo bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. v prípade, ak všetky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. v prípade, ak všetky
ponuky budú neprimerane nízke). V prípade neúspešnosti ponukového konania budú všetky ponuky správcom
odmietnuté a správca ponukové konanie zruší. Správca je oprávnený všetky predložené ponuky odmietnuť, alebo
toto ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.

V Bratislave, dňa 25.05.2016
Crossdefault Management Group, k.s.
JUDr. Peter Čavojský, PhD., komplementár

K012670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Citadel s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 654 485
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2013 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZMENA SÚPISOVEJ HODNOTY MAJETKU
ZARADENÉHO DO VŠEOBECNEJ PODSTATY

V zmysle ust. § 77 ods. 6 ZKR Správca oznamuje, že dňa 16.5.2016 bola vykonaná zmena súpisovej hodnoty
majetku zaradeného do všeobecnej podstaty pod č. 2 a to nasledovne:

2. Odsávanie od drevoobrábacích strojov
značka, typ:

-

Rok výroby:

2008

Stav opotrebovania: 50%
Súpisová hodnota:

1€

Poznámka:

hodnota určená správcom

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M.

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

K012671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: First Montana Technology s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Naftárska 986, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 912 271
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/42/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/42/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca úpadcu First Montana Technology s. r. o. v konkurze, so sídlom Naftárska 986, 908 45 Gbely, IČO: 45
912 271, týmto v zmysle ust. § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene niektorých zákonov
v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) zverejňuje súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa ČSOB
Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35704713 podľa nasledovného:

1. HNUTEĽNÁ VEC – motorové vozidlo RANGE ROVER EVOQUE SD4, Rok výroby: 4/2012, VIN:
SALVA1BE2CH608957, farba: čierna metalíza, typ: AD Kupé, objem motora: 2179 cm3, výkon motora 140 kW, EČ:
SI 945 BK, stav tachometra: 125398 km, opotrebenie vozidla zodpovedá veku.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 27.500 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech ČSOB Leasing, a.s., pre zabezpečenú pohľadávku č. 104 uvedenú v zozname
pohľadávok.

16.5.2016, JUDr. Miroslav Michalička

K012672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Lévárdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarkan 6, 943 42 Šarkan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Nitra zo dňa 16.5.2016, č.k. 31K/19/2016, zverejneným v Obchodnom vestníku č.98/2016 dňa
23. 05. 2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Monika Lévárdyová, 943 42 Šarkan 6, narodená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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23. 05. 2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Monika Lévárdyová, 943 42 Šarkan 6, narodená
12.04.1969, , Slovenská Republika. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 05.
2016 a zároveň týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. 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 správcovi na adresu JUDr. Kamil Beresecký , správca, Farská č.33, 949 01
Nitra, Slovenská Republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra, Štúrova č.12, 949 01 Nitra, Slovenská
republika, k číslu konania 31K/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. 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. Prihláškou možno uplatniť aj
budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má
veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
úpadcu.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a 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. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. 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. 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 pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto
zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka. JUDr.
Kamil Beresecký, správca
Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29Th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District court Nitra v from 16. of May
2016, No. 31K/19/2016, published in Commercial Journal on 23. of May 2016, the bankruptcy was declared on the
estate of debtor Monika Lévárdyová, 943 42 Šarkan 6, narodená 12.04.1969, Slovakia. This resolution of the
District court Nitra became valid on 26. of May 2016. The bankruptcy was declared as of this date. According to the
Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter only „ the BRA“) the creditors of the debtor
have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original
to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Kamil Beresecký , Farská č.33, 949 01 Nitra, Slovak Republic and
in one original to the District court Nitra (Okresný súd Nitra), Štúrova č.12, 949 01 Nitra, Slovak Republic, to the No.
31K/19/2016. Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the
creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims
secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse.
Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors who have a
claim against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of debtor,
lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the
requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
registration 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 debtor, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and registration form
has to be signed.
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Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about
the 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 be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions register their claims in the same way and they 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 into 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 set and 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 opinion stating the value of the claim has to
be added, otherwise these claims will not 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 accountancy. 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 foreign creditors, whose office and residence is unknown from
the documents of the debtor. JUDr. Kamil Beresecký, bailiff

K012673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SAFI s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Maňa 126, 941 45 Maňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 939 559
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/58/2014 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/58/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty do zoznamu pohľadávok
ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca konkurznej podstaty úpadcu SAFI s.r.o., so sídlom: 126
Malá Maňa, Maňa 941 45, IČO: 35 939 559 týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísala dňa 20.05.2016 do zoznamu pohľadávok nezabezpečenú pohľadávku
veriteľa: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave so sídlom: Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO:
215 759 v celkovej sume prihlásenej pohľadávky: 133,00 EUR.
Pohľadávka bola zapísaná do konečného zoznamu pohľadávok pod číslom 134.3.
V Nitre dňa 23.05.2016

K012674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Dorocák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúka 266, 916 33 Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/19/2015 S1657
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
38K/19/2015
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 26.05.2015, sp.zn. 38K/19/2015, zverejnenom v OV č. 103/2015 dňa
02.06.2015 bol na dlžníka Igor Dorocák, nar.: 30.04.1962, bytom 916 33 Lúka č. 266 vyhlásený konkurz a tento bol
uznaný za malý. Do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený správca JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so
sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
V zákonom stanovených lehotách správca zverejnil:
·
v OV č. 109/2015 dňa 10.06.2015 oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu;
·
v OV č. 109/2015 dňa 10.06.2015 výzva veriteľom;
·
v OV č. 119/2015 dňa 24.06.2015 oznam o čísle bankového účtu;
·
v OV č. 140/2015 zo dňa 23.07.2015 oznam o zvolaní schôdze veriteľov;
·
v OV č. 173/2015 zo dňa 09.09.2015 zápisnicu zo schôdze veriteľov;
·
v OV č. 178/2015 dňa 17.09.2015 oznam o zapísaní pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehote do
zoznamu pohľadávok;
·
v OV č. 209/2015 zo dňa 30.10.2015 oznam o zvolaní ďalšej schôdze veriteľov;
·
v OV č. 211/2015 dňa 03.11.2015 verejné ponukové konanie I. kolo;
·
v OV č. 223/2015 dňa 20.11.2015 zápisnica z ďalšej schôdze veriteľov;
·
v OV č. 223/2015 dňa 20.11.2015 verejné ponukové konanie II. kolo;
·
v OV č. 223/2015 dňa 20.11.2015 vyhodnotenie I. kola verejného ponukového konania;
·
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v OV č. 236/2015 dňa 09.12.2015 verejné ponukové konanie III. kolo;
·
v OV č. 1/2016 dňa 04.01.2016 vyhodnotenie III. verejného ponukového konania;
·
v OV č. 140/2015 dňa 23.07.2015, OV č. 156/2015 zo dňa 14.08.2015, OV č. 178/2015 zo dňa 17.09.2015, OV
č. 193/2015 zo dňa 08.10.2015, OV č. 213/2015 zo dňa 05.11.2015, OV č. 241/2015 zo dňa 16.12.2015,
OV č. 12/2016 zo dňa 20.01.2016 a OV č. 25/2016 zo dňa 08.02.2016 doplnenia súpisu všeobecnej
podstaty; v OV č. 44/2016 dňa 04.03.2016 a v OV č. 67/2016 dňa 08.04.2016 doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty
·
v OV č. 31/2016 dňa 16.02.2016 aktualizovaný súpis všeobecnej podstaty konkurzného konania ku dňu
11.02.2016;
·
v OV č. 41/2016 dňa 01.03.2016 oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Správca na základe zoznamu majetku, zostaveného a predloženého úpadcom a ďalších dokladov získaných pri
zisťovaní a zabezpečovaní majetku podliehajúceho konkurzu (§73 ods. 2 ZKR), vyjadrení úpadcu (§73 ods. 1 ZKR)
a poskytnutí súčinnosti úpadcu a tretích osôb (§74 ZKR), vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty. Do
všeobecnej podstaty bol zahrnutý majetok bez poznámky v súpisovej hodnote 5 171,23 €. Do súpisu majetku
všeobecnej podstaty boli zapísané nasledovné zložky majetku, ktoré boli predmetom speňažovania v konkurznom
konaní:
Peňažné prostriedky na účte správy: 5 171,23 €
1.
Preddavok zložený úpadcom 663,88 €
2.
Finančná hotovosť 1 660 €
3.
Zrážky zo mzdy úpadcu 2 797,22 €
4.
Kúpna cena za hnuteľnú vec – mobilný telefón 50 €
5.
Kreditné úroky na účte úpadcu 0,13 €

Do konkurzného konania úpadcu bolo prihlásených 8 pohľadávok veriteľov v celkovej výške 48 624,97 €.
Správca počas konkurzu poprel nasledovné pohľadávky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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·
pohľadávku č. 2, ktorá bola prihlásená v celkovej výške 2 988,30 €, správca poprel dňa 18.08.2015 v rozsahu
108,40 €, a to v časti istiny vo výške 81,48 € a vo výške 26,92 € v časti úrokov z omeškania. Po tom, čo
veriteľ doložil doklady preukazujúce pravosť pohľadávky, správca pohľadávku č. 2 dodatočne uznal dňa
27.08.2015.
·
pohľadávku č. 3, ktorá bola prihlásená v celkovej výške 3 138,92 €, správca poprel dňa 18.08.2015 vo výške
164,50 € v časti nákladov z uplatnenia.
·
Pohľadávku č. 5, ktorá bola prihlásená v celkovej výške 5 322,52 €, správca poprel dňa 18.08.2015 v rozsahu
394,23 €, a to v časti istiny vo výške 34 €, v časti úrokov v celej výške 355,41 € a v časti úrokov
z omeškania v celej výške 4,82 €.
Celková suma popretých pohľadávok činní sumu vo výške 558,73 €.

Počas trvania konkurzného konania boli pohľadávky s časti uhradené a tým znížené a to nasledovné:
·
pohľadávka č. 1, ktorá bola prihlásená v celkovej výške 4 672,84 € sa znížila 11 úhradami realizovanými
ručiteľom po 114,78 € o sumu vo výške 1 262,58 €, pričom zostatok pohľadávky činní sumu vo výške
3 410,26 €.
·
Pohľadávka č. 7, ktorá bola prihlásená v celkovej výške 352 € sa znížila 6 úhradami o 96 €, pričom zostatok
pohľadávky činní sumu vo výške 256 €.

Celková suma pohľadávok po odpočítaní popretých a uhradených pohľadávok počas konkurzu je suma vo výške
46 707,66 €.
Celková suma pohľadávok proti podstate: 1 086,15 EUR
1.
Odmena správcu do prvej schôdze 663,88 €
2.
Odmena správcu zo speňaženia 58,71 €
3.
Výdavky správcu - poštovné 61,15 €
4.
Výdavky správcu – poplatky banke 49,48 €
5.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poplatky za poskytnutie súčinnosti 132,59 €
6.
Poplatky za zrušenie účtu v banke 10 €
7.
Súdny poplatok za konkurzné konanie (0,2% z výťažku) 10,34 €
8.
Výdavky správcu – tel. a kancel.potreby, ost.réž.náklady 50 €
9.
Výdavky správcu v súvislosti so zrušením konkurzu 50 €

K dnešnému dňu suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov, teda nárokov veriteľov zo všeobecnej
podstaty predstavuje čiastku: 4 085,08 EUR
p.č.

Veriteľ

IČO/ rod. č.

Celková zistená suma

Podiel v %

Suma na účel uspokojenia

1.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

31 335 004

3 410,26 €

8,74606

298,26 €

2.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

00 151 653

2 988,30 €

8,74606

261,36 €

3.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

31 351 026

2 974,42 €

8,74606

260,15 €

4.

Tatra banka, a.s.

00 686 930

1 667,28 €

8,74606

145,82 €

5.

Tatra banka, a.s.

00 686 930

4 928,29 €

8,74606

431,03 €

6.

Tatra banka, a.s.

00 686 930

1 470,95 €

8,74606

128,65 €

7.

Consumer Finance Holding, a.s.

35 923 130

256 €

8,74606

22,39 €

8.

OTP Banka Slovensko, a.s.

31 318 916

29 012,16 €

8,74606

2 537,42 €

Po speňažení všetkého majetku uvedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnil správca dňa 01.03.2016 v OV
č. 41/2016 oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku všeobecnej podstaty. V súlade s § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. uplynula lehota na podanie námietok
veriteľov proti zaradeniu resp. nezaradeniu pohľadávok proti podstate dňa 01.04.2015. Námietky neboli podané
žiadnym z veriteľov. Povinnosťou správcu je predložiť zástupcovi veriteľov návrh konečného rozvrhu výťažku
všeobecnej podstaty v lehote do 16.05.2016.
POUČENIE:
V zmysle §101 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii správca poučuje veriteľov, že do návrhu konečného
rozvrhu výťažku ako aj do správcovského spisu je možné nahliadať po predchádzajúcom telefonickom dohovore na
t.č. 0903/759 019. Zároveň správca určuje lehotu 15 dní pre zástupcu veriteľov na uplatnenie odôvodnených
námietok proti návrhu konečného rozvrhu výťažku.
VÝZVA:
Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby v lehote a na adresu uvedenú vyššie mu oznámili svoje čísla účtov a
variabilných symbolov, pod ktorými má správca rozvrh výťažku odoslať. Po márnom uplynutí lehoty správca zašle
rozvrh výťažku na jemu známe čísla účtov veriteľov s uvedením čísla konkurzného konania ako variabilným
symbolom, prípadne poštovou poukážkou.
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K012675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AG - SHOT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dankovského 14, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 142 568
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/67/2014 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/67/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
V konkurznej veci úpadcu: AG - SHOT, s.r.o., so sídlom Dankovského 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 142 568,
dlžník zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 72421/B súd do funkcie
správcu ustanovil spoločnosť Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO:
35 959 902, správca zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 597/B, v
súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a
súčasne oznamuje zámer zostaviť výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie /§ 96 ods.3 ZKR/ Veriteľský výbor a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť v kancelárii správcu alebo v súdnom spise a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu
poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada.
Prvý správcovský dom, k.s., JUDr. Ján Havlát, správca

K012676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO V, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Jiráska 4974, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 625 914
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/68/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/68/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca aktualizuje súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, číslo zabezpečenej pohľadávky: 53, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 222/2015 zo dňa 19.11.2015 v rozsahu výšky súpisových hodnôt nižšie uvedených
súpisových zložiek:
Stavby:
Popis

Štát obec

K.ú.

č. LV p.č.

Spoluvlastnícky podiel úpadcu Ulica

Súpisné číslo Súpisová hodnota
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Predajňa automobilov SR Lučenec Lučenec 6597 6051/9 1/1

A.Jiráska 4974

171 609,74 €

Autoservis

A.Jiráska 4974

230 177,12 €

podiel Súpisová
hodnota

SR Lučenec Lučenec 6597 6051/22 1/1

Pozemky:
Výmera
m2

Druh
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria

plochy

a

plochy

a

plochy

a

plochy

a

plochy

a

v

Štát obec

Katastrálne
územie

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
úpadcu

921

SR Lučenec Lučenec

6597

6051/7

1/1

31 183,63 €

54

SR Lučenec Lučenec

6597

6051/8

1/1

1 519,56 €

411

SR Lučenec Lučenec

6597

6051/9

1/1

11 565,54 €

530

SR Lučenec Lučenec

6597

6051/12

1/1

23 029,12 €

470

SR Lučenec Lučenec

6597

6051/22

1/1

13 225,80 €

LawService Recovery, k.s., správca

K012677
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:
Iné zverejnenie

Oznámenie o vyhlásení I. kola ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, vyhlasuje I. kolo ponukového konania na spoločné speňaženie majetku úpadcu, Stanislav Hromádka,
nar. 16. 10. 1991, bydliskom Údernícka 328/47, 972 51 Handlová, hnuteľných vecí:
č. súp. zl.

popis majetku

súpisová hodnota

4.

notebook zn. ASUS X553MA-XX534T

250,00 €

5

tablet Prestigo MultiPad WIZE 3G

75,00 €

1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu, B.F.B. správcovská, v.o.s., Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom (budova IZOTECH Group, spol. s r.o.), osobne alebo poštou, do 30. dní odo od
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku v zalepenej obálke s označením "KONKURZ sp. zn.
40K/53/2015 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
3. Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí obsahovať:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- presné označenie záujemcu:
pri fyzickej osobe, nepodnikateľovi: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
fotokópiu preukazu totožnosti,
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,
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,
- ponuku kúpnej ceny v eurách, pričom najnižšia kúpna cena musí byť vo výške 100 % súpisovej hodnoty majetku,
hnuteľných vecí,
- musí sa v nej uviesť, že sa vzťahuje na hnuteľné veci, ktoré sú predmetom ponukového konania,
- čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi,
- čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom.
4. Záväznú ponuku 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 sa nebude prihliadať.
5. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami záväzného pokynu zverejneného dňa 25. 5. 2016 v Obchodnom vestníku č. 100/2016 pod č.
K012188 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 odsúhlasí.
6. Úspešný záujemca je povinný so správcom, ako predávajúcim, uzavrieť kúpnu zmluvu a uhradiť ním navrhnutú
kúpnu cenu do 20. dní odo dňa doručenia oznámenia, ktoré je súčasne výzvou adresovanou úspešnému
záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy, a to tak, že kúpna cena musí byť pripísaná na účet vedený vo VÚB, a.s., č.
SK67 0200 0000 0036 2521 4758 najneskôr v posledný deň 20-dňovej lehoty.
7. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok majetku po dohode so správcom na č. 0948 966 771.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K012678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CEON, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 925 507
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/12/2015 - S 41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/12/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty vyhotovený dňa 25.5.2016:
Iná majetková hodnota
podľa ust. § 76 ZKR a ust. § 38 písm. h) vyhl. č. 665/2005 Z. z.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Číslo súp.
zložky

Názov

1

Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín,
IČO: 00 165 701

Preddavok na odmenu a výdavky
správcu

1 659,70

2

SR - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33
Trenčín

Preplatok na DPH za 4. štvrťrok
2015

12,38

Register Popis

Číslo
zápisu

Súpisová hodnota
v€

K012679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anastázia Palúchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 2, 976 11 Selce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.1.1956
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2015 S 1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Aktualizácia súpisu majetku všeobecnej podstavy úpadcu Anastázia Palúchová 2K/20/2015
p.č. súpisová zložka

hodnota

byt

1

popis:

byt č. 5,vchod: 1, 2.p. obytného domu č. 524

obec:

Selce

štát:

SR

ulica a orientačné číslo vchodu:

Družstevná 2

parcela:

1590/7, 1590/*50, 1590/65

spoluvlastnícky podiel:

1/2

podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariadeniach domu:

5179/50812

katastrálne územie:

Selce

list vlastníctva č.:

2175

odhadovaná hodnota:

18.500 Eur

deň zápisu:

12.5.2015

dôvod zápisu:

majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

hnuteľná vec:

2

popis:

osobné motorové vozidlo Suzuki IGNIS, EČV:BB918CI

rok výroby:

2006

stav opotrebovanosti:

zodpovedá roku výroby

odhadovaná hodnota:

2.000 EUR

deň zápisu:

12.5.2016

dôvod zápisu:

majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

spoluvlastnícky podiel:

1/2

pohľadávka z účtu v banke
peňažné prostriedky na účte v banke
zostatok na účte ku dňu zostavenia súpisu:

187,62 EUR

číslo účtu:

0074949323/6500

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 31.05.2016

mena:

EUR

účet vedený v:

Poštová banka, a.s.

odhadovaná hodnota:

187,62 EUR

deň zápisu:

26.5.2016

dôvod zápisu:

majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

iná majetková hodnota

5

popis:

podiel v podiel. Fonde Realitný o.p.f., Poštová banka, a.s.

zostatok ku dňu zostavenia súpisu:

10.504,32 EUR

odhadovaná hodnota:

10.504,32 EUR

deň zápisu:

19.5.2016

dôvod zápisu:

majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

spoluvlastnícky podiel:

1/2

pozemok

6

druh pozemku:

záhrady

výmera pozemku v m2:

709

štát:

SR

obec:

Baláže

katastrálne územie:

Baláže

list vlastníctva č.:

30

parcelné číslo:

32/2

spoluvlastnícky podiel:

1/2

odhadovaná hodnota:

2.000 EUR

deň zápisu:

29.9.2015

dôvod zápisu:

majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

ADVO INSOLVENCY, k.s.
Mgr. Marcel Bogdáni

K012680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CEON, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 925 507
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/12/2015 - S 41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/12/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca zverejňuje súpis oddelenej podstaty vyhotovený dňa 25.5.2016:

Zabezpečený veriteľ: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930
Poradie zabezpečovacieho práva: Prvé
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo zapísané na LV č. 264 pre k. ú. Šalgovce na základe Zmluvy o
záložnom práve k nehnuteľnému majetku zo dňa 10.4.2007.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výška zabezpečenej pohľadávky: 327.961,91 €

Zabezpečený veriteľ: Obec Šalgovce, Šalgovce 26, 956 06 Šalgovce, IČO: 00 311 120
Poradie zabezpečovacieho práva: Druhé
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo zapísané na LV č. 264 pre k. ú. Šalgovce na základe Rozhodnutia o
zriadení záložného práva č. 415/2015 zo dňa 8.10.2015.
Výška zabezpečenej pohľadávky: 12.274,42 €

Nehnuteľnosti
podľa ust. § 76 ZKR a ust. § 38 písm. a) a b) vyhl. č. 665/2005 Z. z.

Číslo
súp.
Popis
zložky

1

2

3

4

5

6

Druh

Pozemok záhrady
Pozemok zastavané
plochy a
nádvoria
Pozemok zastavané
plochy a
nádvoria
Pozemok zastavané
plochy a
nádvoria
Pozemok zastavané
plochy a
nádvoria
Pozemok zastavané
plochy a
nádvoria

Výmera
Štát Obec
v m2

Parcelné,
súpisné číslo
Katastrálne Číslo listu
(vchodu,
územie
vlastníctva
poschodia,
bytu)

Podiel na
spoločných
Súpis.
Spoluvl.
častiach a
hodnota
podiel
spoločných
eurách
zariadeniach domu

Pozemok 392

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
59/10

1/1

2 626,40

Pozemok 321

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
61/15

1/1

6 458,52

Pozemok 4172

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
61/16

1/1

83 940,64

Pozemok 450

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
61/17

1/1

9 054,00

Pozemok 404

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
63/1

1/1

8 128,48

Pozemok 1133

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
63/3

1/1

22 795,96

7

Pozemok záhrady

Pozemok 64

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
64/1

1/1

1 287,68

8

Pozemok záhrady

Pozemok 522

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
64/2

1/1

10 502,64

Pozemok 678

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
65/1

1/1

13 641,36

Pozemok 60

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
65/2

1/1

1 207,20

Pozemok 26

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
65/3

1/1

523,12

Pozemok 114

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
65/4

1/1

2 293,68

9

10

11

12

Pozemok zastavané
plochy a
nádvoria
Pozemok zastavané
plochy a
nádvoria
Pozemok zastavané
plochy a
nádvoria
Pozemok zastavané
plochy a
nádvoria

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok 64

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
65/5

1/1

1 287,68

Pozemok 198

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
65/6

1/1

3 983,76

15

Pozemok orná pôda

Pozemok 32

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
432/5

1/1

214,40

16

Pozemok orná pôda

Pozemok 745

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
432/6

1/1

4 991,50

17

Pozemok ovocné sady

Pozemok 4959

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
441

1/1

33 225,30

Pozemok 683

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
588/3

1/1

4 576,10

Pozemok 8506

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
980

1/1

56 990,20

Pozemok Pozemok 3154
ostatné plochy

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
1144

1/1

21 131,80

Pozemok 14445

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
1185/2

1/1

96 781,50

Pozemok 8064

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
1185/3

1/1

54 028,80

23

Pozemok Pozemok 4108
ostatné plochy

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
1187

1/1

27 523,60

24

Pozemok trvalé trávne
porasty

Pozemok 8290

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
1191

1/1

55 543,00

25

Pozemok Pozemok 6257
ostatné plochy

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNC parc. č.
1194/2

1/1

41 921,90

26

Pozemok Pozemok 3604
ostatné plochy

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNE parc. č.
86/3

1/1

48 329,64

27

Pozemok Pozemok 842
ostatné plochy

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNE parc. č.
399/2

1/1

5 641,40

28

Pozemok vinice

Pozemok 53889

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNE parc. č.
443

1/1

361 056,30

29

Pozemok vinice

Pozemok 1151

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNE parc. č.
467

1/1

7 711,70

30

Pozemok vinice

Pozemok 5075

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNE parc. č.
468

1/1

34 002,50

31

Pozemok vinice

Pozemok 2464

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNE parc. č.
469

1/1

16 508,80

32

Pozemok orná pôda

Pozemok 777

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNE parc. č.
481

1/1

5 205,90

33

Pozemok orná pôda

Pozemok 565

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNE parc. č.
538/1

1/1

3 785,50

34

Pozemok orná pôda

Pozemok 694

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNE parc. č.
538/2

1/1

4 649,80

35

Pozemok orná pôda

Pozemok 54554

SR Šalgovce Šalgovce

264

KNE parc. č.
1189

1/1

365 511,80

36

Stavba - dom Stavba
kaštieľ

SR Šalgovce Šalgovce

264

1/1

1 695 954,50

37

Stavba - sklad,
Stavba
sýpka

SR Šalgovce Šalgovce

264

1/1

113 538,07

18
19
20
21
22

Pozemok trvalé trávne
porasty
Pozemok trvalé trávne
porasty

Pozemok trvalé trávne
porasty
Pozemok trvalé trávne
porasty

Súp. č. 28, na
KNC parc. č.
63/1
Bez súp. č., na
KNC parc. č.
61/15

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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38

Stavba - garáž Stavba

SR Šalgovce Šalgovce

264

39

Stavba - iná
budova

Stavba

SR Šalgovce Šalgovce

264

40

Stavba - iná
budova

Stavba

SR Šalgovce Šalgovce

264

41

Stavba - iná
budova

Stavba

SR Šalgovce Šalgovce

264

42

43

44

45

46

Oplotenie
predné na
hranici
Stavba
pozemku
murované
Oplotenie
bočné na
hranici
Stavba
pozemku
murované
Oplotenie
bočné na
hranici
Stavba
pozemku
murované
Oplotenie
ostatné
pletivové okolo
záhrady
Studňa č. 1
vŕtaná za
Stavba
garážou

47

Studňa č. 2
vŕtaná

48

Súčasti stavby
- vonkajšie
úpravy

Stavba

Deň vydania: 31.05.2016

Bez súp. č., na
KNC parc. č.
65/2
Bez súp. č., na
KNC parc. č.
65/4
Bez súp. č., na
KNC parc. č.
65/5
Bez súp. č., na
KNC parc. č.
65/6

1/1

2 279,49

1/1

7 394,15

1/1

9 912,11

1/1

77 398,01

SR Šalgovce Šalgovce

Na KNC parc.
č. 64/2

1/1

14 537,71

SR Šalgovce Šalgovce

Na KNC parc.
č. 63/3 a 63/2

1/1

21 001,88

SR Šalgovce Šalgovce

Na KNC parc.
č. 63/3 a 65/1

1/1

5 231,15

SR Šalgovce Šalgovce

1/1

8 739,74

SR Šalgovce Šalgovce

1/1

9 530,90

1/1

12 184,16

1/1

76 669,43

Na KNC parc.
č. 63/3

SR Šalgovce Šalgovce
SR Šalgovce Šalgovce

K012681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Brontvaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 263/10, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/23/2015/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/23/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
Okres: Námestovo, Obec: Oravská Jasenica, k.ú. Oravská Jasenica, LV: 2131
Parcela reg. C

Druh pozemku

Výmera v m2

Spoluvlastnícky podiel

378/ 7

Zastavané plochy a nádvoria

783

12844

14466806

383

Zastavané plochy a nádvoria

367

12844

14466806

595/ 9

Zastavané plochy a nádvoria

11

12844

14466806

595/ 11

Zastavané plochy a nádvoria

7

12844

14466806

595/ 12

Zastavané plochy a nádvoria

13

12844

14466806

803/ 1

Trvalé trávne porasty

11890

12844

14466806

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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803/ 3

Trvalé trávne porasty

29390

12844

14466806

803/ 13

Trvalé trávne porasty

2523

12844

14466806

803/ 14

Trvalé trávne porasty

275

12844

14466806

803/ 26

Zastavané plochy a nádvoria

1767

12844

14466806

803/ 27

Zastavané plochy a nádvoria

435

12844

14466806

803/ 29

Trvalé trávne porasty

1023

12844

14466806

803/ 32

Trvalé trávne porasty

2083

12844

14466806

803/ 40

Trvalé trávne porasty

409

12844

14466806

803/ 41

Trvalé trávne porasty

692

12844

14466806

803/ 43

Zastavané plochy a nádvoria

869

12844

14466806

803/ 44

Trvalé trávne porasty

52

12844

14466806

803/ 45

Trvalé trávne porasty

993

12844

14466806

803/ 46

Trvalé trávne porasty

1485

12844

14466806

803/ 47

Zastavané plochy a nádvoria

539

12844

14466806

803/ 48

Zastavané plochy a nádvoria

206

12844

14466806

803/ 49

Zastavané plochy a nádvoria

249

12844

14466806

803/ 50

Trvalé trávne porasty

656

12844

14466806

803/ 51

Trvalé trávne porasty

117

12844

14466806

803/ 52

Trvalé trávne porasty

202

12844

14466806

803/ 65

Trvalé trávne porasty

360

12844

14466806

803/ 66

Trvalé trávne porasty

997

12844

14466806

803/ 67

Trvalé trávne porasty

535

12844

14466806

803/ 72

Trvalé trávne porasty

994

12844

14466806

803/ 73

Trvalé trávne porasty

997

12844

14466806

803/ 74

Trvalé trávne porasty

990

12844

14466806

803/ 76

Trvalé trávne porasty

31

12844

14466806

803/ 80

Trvalé trávne porasty

105

12844

14466806

803/ 89

Trvalé trávne porasty

33682

12844

14466806

803/ 90

Trvalé trávne porasty

558

12844

14466806

803/ 91

Trvalé trávne porasty

709

12844

14466806

803/ 92

Ostatné plochy

161

12844

14466806

803/ 93

Zastavané plochy a nádvoria

29

12844

14466806

803/ 94

Ostatné plochy

31

12844

14466806

803/ 95

Ostatné plochy

274

12844

14466806

803/ 96

Trvalé trávne porasty

224

12844

14466806

803/ 97

Trvalé trávne porasty

950

12844

14466806

803/ 98

Trvalé trávne porasty

401

12844

14466806

803/100

Trvalé trávne porasty

910

12844

14466806

803/101

Trvalé trávne porasty

5254

12844

14466806

803/102

Trvalé trávne porasty

910

12844

14466806

803/103

Trvalé trávne porasty

995

12844

14466806

803/104

Trvalé trávne porasty

995

12844

14466806

803/105

Trvalé trávne porasty

995

12844

14466806

803/106

Trvalé trávne porasty

995

12844

14466806

803/107

Trvalé trávne porasty

995

12844

14466806

803/108

Trvalé trávne porasty

995

12844

14466806

803/109

Trvalé trávne porasty

995

12844

14466806

803/110

Trvalé trávne porasty

995

12844

14466806

803/111

Trvalé trávne porasty

995

12844

14466806

803/112

Trvalé trávne porasty

995

12844

14466806
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803/113

Trvalé trávne porasty

995

12844

14466806

803/114

Trvalé trávne porasty

995

12844

14466806

803/115

Trvalé trávne porasty

995

12844

14466806

803/116

Trvalé trávne porasty

995

12844

14466806

803/117

Trvalé trávne porasty

3413

12844

14466806

803/118

Trvalé trávne porasty

225

12844

14466806

803/120

Trvalé trávne porasty

97

12844

14466806

803/121

Zastavané plochy a nádvoria

69

12844

14466806

803/122

Zastavané plochy a nádvoria

266

12844

14466806

803/123

Zastavané plochy a nádvoria

108

12844

14466806

803/124

Zastavané plochy a nádvoria

93

12844

14466806

803/125

Trvalé trávne porasty

65

12844

14466806

803/126

Trvalé trávne porasty

583

12844

14466806

803/132

Trvalé trávne porasty

414

12844

14466806

803/133

Trvalé trávne porasty

23

12844

14466806

803/134

Trvalé trávne porasty

76

12844

14466806

803/135

Trvalé trávne porasty

1375

12844

14466806

803/136

Trvalé trávne porasty

1620

12844

14466806

803/137

Trvalé trávne porasty

2500

12844

14466806

803/142

Trvalé trávne porasty

1275

12844

14466806

803/143

Trvalé trávne porasty

52

12844

14466806

803/144

Trvalé trávne porasty

101

12844

14466806

803/145

Trvalé trávne porasty

583

12844

14466806

1336/ 6

Zastavané plochy a nádvoria

144

12844

14466806

3178/ 3

Trvalé trávne porasty

866

12844

14466806

3178/ 4

Trvalé trávne porasty

5125

12844

14466806

3178/ 5

Trvalé trávne porasty

145

12844

14466806

3178/ 6

Trvalé trávne porasty

265

12844

14466806

3178/ 7

Trvalé trávne porasty

123

12844

14466806

3178/ 8

Trvalé trávne porasty

38

12844

14466806

3178/ 10

Trvalé trávne porasty

740

12844

14466806

Spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
Okres: Námestovo, Obec: Oravská Jasenica, k.ú. Oravská Jasenica, LV: 2131
Parcela reg. E

Druh pozemku

Výmera v m2

Spoluvlastnícky podiel

62/ 1

Ostatné plochy

3612

12844

14466806

62/ 2

Ostatné plochy

926

12844

14466806

800

Lesné pozemky

213308

12844

14466806

801

Lesné pozemky

70152

12844

14466806

802/ 1

Lesné pozemky

32316

12844

14466806

802/ 2

Ostatné plochy

72

12844

14466806

802/ 3

Ostatné plochy

31763

12844

14466806

803/ 1

Trvalé trávne porasty

481

12844

14466806

803/ 2

Ostatné plochy

734

12844

14466806

803/ 3

Trvalé trávne porasty

24907

12844

14466806

803/ 4

Ostatné plochy

586

12844

14466806

804/ 1

Ostatné plochy

17835

12844

14466806

804/ 2

Ostatné plochy

13091

12844

14466806
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804/ 3

Ostatné plochy

7119

12844

14466806

805

Trvalé trávne porasty

5987

12844

14466806

806/ 1

Lesné pozemky

203811

12844

14466806

806/ 2

Trvalé trávne porasty

1187

12844

14466806

807/ 1

Lesné pozemky

73390

12844

14466806

808

Lesné pozemky

620861

12844

14466806

809

Lesné pozemky

155466

12844

14466806

810

Lesné pozemky

211658

12844

14466806

811

Lesné pozemky

116882

12844

14466806

812/ 1

Lesné pozemky

473146

12844

14466806

812/ 2

Lesné pozemky

185178

12844

14466806

812/ 3

Lesné pozemky

308047

12844

14466806

813/ 1

Lesné pozemky

164216

12844

14466806

813/ 2

Lesné pozemky

38948

12844

14466806

814/ 5

Lesné pozemky

325896

12844

14466806

814/ 6

Lesné pozemky

15034

12844

14466806

814/ 7

Trvalé trávne porasty

66588

12844

14466806

814/ 8

Trvalé trávne porasty

17861

12844

14466806

815/ 1

Lesné pozemky

843123

12844

14466806

815/ 2

Lesné pozemky

323827

12844

14466806

815/ 3

Lesné pozemky

124093

12844

14466806

815/ 4

Lesné pozemky

114050

12844

14466806

816/ 5

Lesné pozemky

233079

12844

14466806

816/ 6

Lesné pozemky

141210

12844

14466806

816/ 7

Lesné pozemky

428294

12844

14466806

816/ 8

Lesné pozemky

176001

12844

14466806

817

Lesné pozemky

9357

12844

14466806

1069/ 2

Ostatné plochy

85

12844

14466806

1228

Ostatné plochy

4875

12844

14466806

1499

Orná pôda

1094

12844

14466806

1556

Trvalé trávne porasty

4176

12844

14466806

1557

Trvalé trávne porasty

3284

12844

14466806

1636/ 1

Trvalé trávne porasty

6611

12844

14466806

1636/ 2

Trvalé trávne porasty

46

12844

14466806

1637

Trvalé trávne porasty

9293

12844

14466806

1799

Trvalé trávne porasty

5773

12844

14466806

1800

Ostatné plochy

35

12844

14466806

1870

Ostatné plochy

452

12844

14466806

2051/ 1

Ostatné plochy

1885

12844

14466806

2051/ 2

Ostatné plochy

193

12844

14466806

2051/ 3

Ostatné plochy

7401

12844

14466806

2169

Lesné pozemky

12015

12844

14466806

2313

Ostatné plochy

6133

12844

14466806

2314

Lesné pozemky

8639

12844

14466806

2836

Ostatné plochy

10360

12844

14466806

2837

Ostatné plochy

5356

12844

14466806

2850

Ostatné plochy

1793

12844

14466806

3130

Trvalé trávne porasty

16771

12844

14466806

3177

Trvalé trávne porasty

5162

12844

14466806

3178/ 1

Trvalé trávne porasty

22252

12844

14466806
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3178/ 2

Trvalé trávne porasty

24521

12844

14466806

3253

Trvalé trávne porasty

1629

12844

14466806

3254/ 1

Ostatné plochy

3864

12844

14466806

3254/ 2

Ostatné plochy

16

12844

14466806

3640

Vodné plochy

3625

12844

14466806

3641

Vodné plochy

5996

12844

14466806

3645

Vodné plochy

11435

12844

14466806

3646

Vodné plochy

1173

12844

14466806

3647

Vodné plochy

6267

12844

14466806

3648

Vodné plochy

10463

12844

14466806

3649

Vodné plochy

3268

12844

14466806

3651/ 1

Vodné plochy

560

12844

14466806

3651/ 2

Vodné plochy

309

12844

14466806

3651/ 3

Vodné plochy

20589

12844

14466806

3652

Ostatné plochy

913

12844

14466806

3653/ 1

Vodné plochy

615

12844

14466806

3653/ 2

Vodné plochy

131

12844

14466806

3653/ 3

Vodné plochy

22

12844

14466806

3653/ 4

Vodné plochy

32

12844

14466806

3653/ 5

Vodné plochy

50

12844

14466806

3653/ 6

Vodné plochy

16906

12844

14466806

3654

Vodné plochy

4160

12844

14466806

3657

Vodné plochy

1426

12844

14466806

3658

Vodné plochy

1167

12844

14466806

3659

Vodné plochy

918

12844

14466806

3660

Vodné plochy

3725

12844

14466806

3661

Vodné plochy

5516

12844

14466806

3662

Vodné plochy

1638

12844

14466806

3663

Vodné plochy

7405

12844

14466806

3664

Vodné plochy

3393

12844

14466806

3665

Vodné plochy

7898

12844

14466806

3666

Vodné plochy

1710

12844

14466806

3667

Vodné plochy

3022

12844

14466806

3671

Vodné plochy

8750

12844

14466806

3672

Vodné plochy

2894

12844

14466806

3673

Vodné plochy

6266

12844

14466806

3675

Vodné plochy

3466

12844

14466806

3676

Vodné plochy

1660

12844

14466806

3677

Vodné plochy

1773

12844

14466806

3679

Vodné plochy

5901

12844

14466806

3680

Vodné plochy

6794

12844

14466806

Spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
Okres: Námestovo, Obec: Oravská Jasenica, k.ú. Oravská Jasenica, LV: 2131
Súpisné číslo

Druh stavby

Na parcele reg. C

Spoluvlastnícky podiel

198

Administratívna budova

383

12844/14466806

Súpisová hodnota spoločnej nehnuteľnosti v EUR: 1000,00
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K012682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Construct Data Publishers a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suché mýto 1, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 539 231
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/39/2015_S 1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/39/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávky

Mgr. Michal Mihálik., správca úpadcu Construct Data Publishers a.s., so sídlom: Suché mýto 1, 811 03 Bratislava,
IČO: 44 539 231, týmto oznamuje zapísanie pohľadávok veriteľa INSPEKTA SLOVAKIA, a. s., so sídlom:
Zelinárska 2, 820 05 Bratislava, IČO: 36 862 746, vo výške 30,65 EUR, vo výške 200,26 EUR do zoznamu
pohľadávok pod číslom 6/1 a 6/2.

Mgr. Michal Mihálik, správca

K012683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Zajac - BYTSTYLE
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dežerice 181, 957 03 Dežerice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 480 684
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29R/8/2010-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29R/8/2010
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

JUDr. Karol Porubčin, so sídlom Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, ako správca úpadcu Martin Zajac –
BYTSTYLE, so sídlom Dežerice 181 957 03 Dežerice, IČO: 34 480 684 (ďalej len „úpadca“ v príslušnom
gramatickom tvare), týmto na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 20.04.2016 v zmysle
ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení účinnom od
01.01.2012 (ďalej len „ZKR“), vyhlasuje

PONUKOVÉ KONANIE – II. kolo

na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, s týmito podmienkami :

I.
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Predmet speňaženia

1.Predmetom speňaženia sú:

Súpisové zložky majetku časti III. HNUTEĽNÉ VECI vedené pod por. č. 1 až 304 v súpise všeobecnej
podstaty zverejnené v Obchodnom vestníku č. 3/2012 dňa 04.01.2012.
Celková súpisová hodnota hnuteľných vecí por. č. 1 až 304 je 19.341,64 €.

2.
Hnuteľný majetok sa na základe tohto ponukového konania predáva ako súbor hnuteľných vecí v
stave, množstve a kvalite, ako tento hnuteľný majetok stojí a leží.

3.
Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote 15 dní od zverejnenia oznámenia tohto
PONUKOVÉHO KONANIA na speňaženie majetku uvedeného v bode 1. a zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty podávali záväzné ponuky podľa podmienok uvedených v tomto ozname.
Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa v súlade s ustanovením § 199 ods. 9 ZKR považuje až nasledujúci
deň po faktickom uverejnení v Obchodnom vestníku a tento deň je rozhodným dňom pre počítanie lehoty na
podávanie ponúk.
II.
Všeobecné podmienky ponukového konania

1.
Záujemcovia sú povinní predložiť svoje ponuky s náležitosťami podľa čl. III. v zalepených obálkach
najneskôr do 15:00 hod., 15-teho dňa od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9
ZKR in fine) osobne v kancelárii správcu počas úradných hodín kancelárie alebo poštou na adresu kancelárie
správcu, JUDr. Karol Porubčin, správca, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica. Na obálke je záujemca
povinný vhodným spôsobom vyznačiť text: "Martin Zajac - BYTSTYLE - ponukové konanie, VP – II. (resp.
II.kolo) – NEOTVÁRAŤ". Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.

2.
Záujemcovia v ponuke uvedú záväzný návrh kúpnej ceny na odkúpenie majetku podľa jednotlivých
súpisových zložiek. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho ponuky nebude
prihliadať.

3.
Záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 10 % ponúkanej kúpnej ceny, a to bezhotovostne na
účet správcu zriadený pre účely predmetného konkurzu, IBAN SK66 5200 0000 0000 1651 8162, vedený
v OTP Banke Slovensko, a.s., pobočka Považská Bystrica, pričom ako variabilný symbol uvedie svoje IČO
(právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia) alebo dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (fyzické
osoby - nepodnikatelia). Za deň platby sa považuje deň pripísania platby na účet správcu. Zábezpeka
zaplatená na účet správcu sa v prípade úspešného záujemcu bude považovať za časť kúpnej ceny.

4.
Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie ponúk bude výška ponúkanej kúpnej ceny, ktorá musí byť v II.
kole verejného ponukového konania minimálne vo výške 75 % súpisovej hodnoty hnuteľných vecí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5.
Jednotlivé ponuky budú otvorené po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk a otvorení doručených obálok s ponukami, správca spíše zápisnicu o všetkých doručených
ponukách, ktorá bude obsahovať označenie záujemcu, predmet kúpy a ponúkanú kúpnu cenu.

6.
Správca najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok vyhodnotí ponuky a spolu so zápisnicou podľa
bodu 5. tohto článku, toto vyhodnotenie zašle zástupcovi veriteľov.

7.
Správca bezodkladne po vyhodnotení doručených ponúk, oznámi úspešným záujemcom rozhodnutie
o prijatí ich ponuky elektronickou poštou, telefonicky alebo písomne. Súčasne úspešným záujemcom zašle
návrh kúpnej zmluvy.

8.
Ak záujemca vyhodnotený ako úspešný nedoručí správcovi podpísanú kúpnu zmluvu v lehote 10 dní
odo dňa doručenia jej návrhu elektronickou poštou, má sa za to, že uzatvorenie kúpnej zmluvy odmietol. V
takom prípade je povinný zaplatiť v prospech podstaty pokutu vo výške
5 % ponúkanej kúpnej ceny.
Správca takémuto záujemcovi v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na podpísanie kúpnej zmluvy vráti na
jeho účet zaplatenú časť kúpnej ceny zníženú o sumu vyššie uvedenej pokuty, ktorá sa započíta proti nároku
záujemcu na vrátenie zaplatenej časť kúpnej ceny. Pokuta je príjmom všeobecnej podstaty.

9.
V prípade, že záujemca vyhodnotený ako úspešný, neuzatvorí kúpnu zmluvu v súlade s ustanovením
bodu 8. tohto článku, správca oznámi ďalšiemu záujemcovi, ktorý ponúkol v poradí druhú najvyššiu kúpnu cenu
spĺňajúcu kritérium ponúkanej kúpnej ceny v príslušnom kole verejného ponukového konania, že bol
vyhodnotený ako úspešný záujemca; ustanovenie bodu 7. a 8. tohto článku sa použije obdobne. Ak ďalšieho
záujemcu niet, správca bezodkladne vyhlási ďalšie kolo ponukového konania.

10.

Správca má právo odmietnuť všetky doručené ponuky.

11.
Podrobné informácie ohľadne predmetov ponukového konania budú záujemcom poskytnuté správcom
po predchádzajúcej dohode osobne alebo telefonicky na tel. čísle: 0911 475 596. Záujemcovia majú možnosť
oboznámiť sa s predmetmi verejného ponukového konania obhliadkou, v termíne vopred dohodnutom so
správcom telefonicky, príp. e-mailom, a to najneskôr päť dní pred uplynutím lehoty na podávanie ponúk.

12.
Riadne a včas doručená bezvadná ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno
ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponukové konanie na jednotlivé ponúkané súpisové zložky majetku sa
považuje za skončené uzatvorením kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom ohľadne tejto ponúkanej súpisovej
zložky. Doručenie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi sa považuje za súhlas záujemcu so všetkými
podmienkami verejného ponukového konania.
III.
Povinný obsah ponuky záujemcu

1.Každá ponuka záujemcu musí obsahovať :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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a)označenie záujemcu
−
právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia - obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
IČO, DIČ, IČ DPH, označenie osoby (meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia), ktorá koná za
záujemcu alebo v jeho mene, s uvedením a preukázaním jej oprávnenia na toto konanie
plnomocenstvom ak nejde o štatutárny orgán alebo jeho člena; prílohou ponuky musí byť výpis z
obchodného registra, živnostenského registra alebo inej obdobnej evidencie, nie starší ako 1 mesiac,
−

fyzické osoby - meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,

b)bankové spojenie a číslo účtu, aj v tvare IBAN,

c)označenie telefonického a mailového kontaktu na záujemcu,

d) čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je v úpadku, na jeho majetok nie je vedené konkurzné alebo
reštrukturalizačné konanie, ani takýto návrh nebol podaný,

e) označenie súpisových zložiek, ktorých sa ponuka týka v súlade so súpisom uvedeným v čl. I. bod 1.
týchto podmienok,

f)
záväzný návrh ponúkanej kúpnej ceny určenej pevnou peňažnou sumou v mene euro, vyjadrenou
číslom aj slovom,

g) doklad o zložení zábezpeky vo výške 10 % ponúkanej kúpnej ceny za súpisové zložky majetku, na účet
správcu IBAN SK66 5200 0000 0000 1651 8162, vedený v OTP Banke Slovensko, a.s., pobočka Považská
Bystrica, variabilný symbol IČO záujemcu (právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia) alebo dátum
narodenia v tvare DDMMRRRR (fyzické osoby – nepodnikatelia), do správy pre prijímateľa je potrebné
uviesť text „PONUKA“; zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr v posledný deň
lehoty na podávanie ponúk,

h) dátum a vlastnoručný podpis oprávnenej osoby konajúcej za záujemcu.

2.
Na ponuky, ktoré nebudú obsahovať náležitosti podľa bodu 1. tohto článku sa nebude prihliadať.
Taktiež sa nebude prihliadať na ponuku záujemcu, ak sa preukáže, že záujemca v ponuke uviedol nepravdivé
alebo neúplné údaje.

IV.
Vyhodnotenie ponúk

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1.
Víťazným záujemcom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil všetky podmienky tohto
ponukového konania a súčasne ponúkol najvyššiu kúpnu cenu z a súbor hnuteľných vecí.

2.
Ak budú viaceré ponuky zhodné, v takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca,
ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

3.
Neúspešným záujemcom bude zaplatená zábezpeka vrátená prevodom na účet v lehote 10 pracovných
dní odo dňa skončenia ponukového konania ohľadne príslušnej súpisovej zložky.

V Považskej Bystrici, dňa 26.05.2016

JUDr. Karol Porubčin
správca

K012684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Július Kazimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čermeľské prielohy 1386/7, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1953
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/14/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/14/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o udelení súhlasu zástupcom veriteľom o vylúčení majetku Úpadcu
Zástupca veriteľov úpadcu MUDr. Július Kazimír listom zo dňa 19.05.2016 v súlade s ustanovením § 81 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“) udelil správcovi súhlas s vylúčením nasledovného majetku úpadcu zo súpisu majetku, a
to:
Obchodný podiel v spoločnosti LAYLA, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Čermeľské prielohy 1386/7, 040 11 Košice, IČO:
35 777 117, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 35223/V, súpisová
hodnota: 0,- Eur, deň zapísania do súpisu: 09.10.2014, dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 a) ZKR;
Obchodný podiel v spoločnosti LAYLA MOON s.r.o. v likvidácii, so sídlom Čermeľské prielohy 1386/7, 040 11
Košice, IČO: 36 704 661, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 35090/V,
súpisová hodnota: 0,- Eur, deň zapísania do súpisu: 09.10.2014, dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 a)
ZKR;
ktoré boli do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu zapísané pod súpisovými zložkami majetku por. č. 2 až por. č. 3
a zverejnené v Obchodnom vestníku vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR č. OV 212/2014 dňa 05.11.2014 pod
značkou záznamu K021392.
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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I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K012685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Július Kazimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čermeľské prielohy 1386/7, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1953
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/14/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/14/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu MUDr. Július Kazimír v súlade s ustanovením § 81 ods. 1 ZKR na základe súhlasu udeleného
správcovi zástupcom veriteľov úpadcu ako príslušným orgánom listom zo dňa 19.05.2016 týmto vylučuje zo
súpisu nasledovný majetok úpadcu:
Obchodný podiel v spoločnosti LAYLA, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Čermeľské prielohy 1386/7, 040 11 Košice, IČO:
35 777 117, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 35223/V, súpisová
hodnota: 0,- Eur, deň zapísania do súpisu: 09.10.2014, dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 a) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“);
Obchodný podiel v spoločnosti LAYLA MOON s.r.o. v likvidácii, so sídlom Čermeľské prielohy 1386/7, 040 11
Košice, IČO: 36 704 661, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 35090/V,
súpisová hodnota: 0,- Eur, deň zapísania do súpisu: 09.10.2014, dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 a)
ZKR;
ktoré boli do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu zapísané pod súpisovými zložkami majetku por. č. 2 až por. č. 3
a zverejnené v Obchodnom vestníku vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR č. OV 212/2014 dňa 05.11.2014 pod
značkou záznamu K021392.
Správca zároveň jednotlivým veriteľom úpadcu oznamuje, že v súlade s ustanovením § 81 ods. 1 a ods. 3 ZKR
v lehote 60 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, je ktorýkoľvek z veriteľov úpadcu
oprávnený písomne požiadať správcu o prevod tohto majetku. Ak o prevod tohto majetku požiada viacero veriteľov,
správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky. V súlade s ustanovením § 81 ods. 5
ZKR sa prevod tohto majetku na veriteľa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky.
Správca súčasne upozorňuje veriteľov úpadcu, že ak o prevod vyššie uvedeného majetku nepožiada správcu
v lehote 60 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu žiaden z veriteľov úpadcu, tento majetok prestáva podliehať
konkurzu.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., 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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K012686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO PRIECHOD, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priechod 282, 976 11 Priechod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 623 211
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2R/12/2015 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/12/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zavedení dozornej správy

ADVO INSOLVENCY, k.s. so sídlom kancelárie SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš, značka správcu S1604 týmto v zmysle
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako
len ZKR) oznamujeme, že v zmysle záväznej časti reštrukturalizačného plánu spoločnosti AGRO PRIECHOD, s.r.o.
so sídlom Priechod 282, 976 11 Priechod, IČO: 36 623 211 zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica odd. Sro vložka č. 8904/S (ďalej len Dlžník) potvrdeného uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica sp. zn. 2R/12/2015 zo dňa 19.5.2016 zverejneného v Obchodnom vestníku č.100/2016 zo dňa 25.5.2016
zavádza dozornú správu nad Dlžníkom.

Osobou podliehajúcej dozornej správe sa pre účely dozornej správy rozumie Dlžník.

Dozorný správca:

ADVO INSOLVENCY, k.s. , so sídlom kancelárie SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš zapísaný v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1604 (ďalej len dozorný správca).

V zmysle ustanovenia § 163 ods. 1 ZKR nastanú účinky dozornej správy zverejnením oznámenia dozorného
správcu o zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku. V zmysle ustanovenia § 165 ZKR účinky dozornej
správy a funkcia dozorného správcu trvajú do zverejnenia oznamu dozorného správcu o ukončení dozornej správy
v Obchodnom vestníku v prípade úplného splnenia reštrukturalizačného plánu osobou podliehajúcou dozornej
správe, resp. do momentu vyhlásenia konkurzu na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe v zmysle
ustanovenia § 165 ods. 2 ZKR.

Dozorný správca je povinný vykonávať dozornú správu s odbornou starostlivosťou a je povinný pri výkone dozornej
správy:

a. dohliadať na dodržiavanie plnenia Plánu, pravidiel výkonu dozornej správy a činnosť Dlžníka,
b. udeľovať súhlas s právnymi úkonmi Dlžníka v rozsahu a za podmienok určených v Pláne,
c. neustále vyhodnocovať všetky známe informácie o Dlžníkovi, o plnení Plánu a o iných pre plnenie Plánu
podstatných skutočnostiach z hľadiska ich možného vplyvu na úspešné splnenie,
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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podstatných skutočnostiach z hľadiska ich možného vplyvu na úspešné splnenie,
d. pravidelne vyhodnocovať, či veriteľom vznikol nárok podľa § 159b ZKR, túto skutočnosť bez zbytočného
odkladu zverejní v Obchodnom vestníku,
e. plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce mu zo záväznej časti Plánu.

Dlžník je oprávnený vykonávať nasledovné právne úkony iba so súhlasom dozorného správcu a veriteľského
výboru:

·
·
·
·
·
·
·
·

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, predaj podniku a časti podniku,
zmena právnej formy, zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti,
nadobudnutie účasti, alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve, alebo inej právnickej osobe,
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke, alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov nad 5.000,-Eur,
iné obchody spoločnosti v celkovom ročnom objeme nad rámec 15.000,-Eur,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku, alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
urobenie právneho úkonu bez primárneho protiplnenia, alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok

Poučenie:

V zmysle ustanovenia § 163 ods.3 ZKR odporovať možno tým právnym úkonom, ktoré osoba podliehajúca dozornej
správe urobí bez súhlasu dozorného správcu. Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez
súhlasu dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať, ak pred úplným splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe vyhlásený konkurz.

Vo Veľkom Krtíši, 26.5.2016

K012687
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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

ODDELENÁ PODSTATA
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa: Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava, IČO: 00 686 930 (veriteľ č. 13)
Zabezpečená pohľadávka č. 404
Poradie: prvé
Druh: PEŇAŽNÉ POHĽADÁVKY
P.č. Dlžník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mena

Peter
Mášik,
Bukovianska
118/9, 976
33 Eur
Poniky,
IČO:
14084392
JUDr.
Eva
Michalenková,
Partizánska cesta
Eur
3, 974 01 Banská
Bystrica,
DIČ:
1029310150
GPKC
s.r.o.,
Povstalecká cesta
6454/14, 974 09 Eur
Banská Bystrica,
IČO: 46073604
CAL
s.r.o.,
Partizánska 3, 974
01
Banská Eur
Bystrica,
IČO:
44001941
Ivan Kmeť, Zimná
14183/1, 974 05
Eur
Banská Bystrica,
IČO: 33900531
Travel to Slovakia
s.r.o., Partizánska
cesta 3, 974 01 Eur
Banská Bystrica,
IČO: 36043541
UNI-PM
s.r.o.,
Partizánska ulica
427/157, 976 11 Eur
Selce,
IČO:
46372148
CLD
s.r.o.,
Partizánska cesta
3, 974 01 Banská Eur
Bystrica,
IČO:
36744948
TRIXXX,
s.r.o.,
Partizánska 3, 974
04
Banská Eur
Bystrica,
IČO:
44422431

COIMEX
Travel
s.r.o., Partizánska
10. cesta 3, 974 01 Eur
Banská Bystrica,
IČO: 31635911

COIMEX
invest
a.s., Partizánska 3,

Celková
Právny dôvod
suma

Súpisová
hodnota
v Eur

150,00

Faktúra č. 113639 splatná 22.12.2013

150,00

174,77

Faktúra č. 114578 splatná 14.01.2015, č. 115442 splatná 05.10.2015

174,77

542,34

Faktúra č. 113456 splatná 05.09.2013

542,34

831,01

Faktúra č. 115279 splatná 27.07.2015, č. 115306 splatná 05.08.2015, č. 115347 splatná
19.08.2015, č. 115390 splatná 05.09.2015, č. 115409 splatná 03.09.2015, č. 115412 831,01
splatná 25.09.2015, č. 115465 splatná 26.10.2015

101,25

Faktúra č. 113576 splatná 07.11.2013

198,00

Faktúra č. 115313 splatná 14.08.2015, č. 115354 splatná 28.08.2015, č. 115397 splatná
198,00
05.09.2015

597,84

Faktúra č. 115244 splatná 05.07.2015, č. 115288 splatná 05.08.2015, č. 115329 splatná
597,84
19.08.2015, č. 115371 splatná 05.09.2015

223,65

Faktúra č. 115277 splatná 27.07.2015, č. 115307 splatná 05.08.2015, č. 115348 splatná
19.08.2015, č. 115391 splatná 05.09.2015, č. 115407 splatná 05.09.2015, č. 115410 223,65
splatná 25.09.2015, č. 115466 splatná 26.10.2015

606,00

Faktúra č. 114584 splatná 14.01.2015, č. 115029 splatná 04.02.2015, č. 115075 splatná
04.03.2015, č. 115120 splatná 05.04.2015, č. 115165 splatná 05.05.2015, č. 115213
606,00
splatná 05.06.2015, č. 115260 splatná 05.07.2015, č. 115304 splatná 05.08.2015, č.
115345 splatná 19.08.2015

101,25

Faktúra č. 112014 splatná 06.01.2012, č. 112066 splatná 05.02.2012, č. 112118 splatná
05.03.2012, č. 112172 splatná 05.04.2012, č. 112244 splatná 05.05.2012, č. 112294
splatná 05.06.2012, č. 112352 splatná 05.07.2012, č. 112404 splatná 05.08.2012, č.
112461 splatná 05.09.2012, č. 112514 splatná 05.10.2012, č. 112567 splatná 12.11.2012,
č. 112620 splatná 07.12.2012, č. 113023 splatná 04.01.2013, č. 113078 splatná
05.02.2013, č. 113134 splatná 05.03.2013, č. 113189 splatná 05.04.2013, č. 113242
splatná 06.05.2013, č. 113312 splatná 06.06.2013, č. 113369 splatná 04.07.2013, č.
113419 splatná 05.08.2013, č. 113472 splatná 05.09.2013, č. 113529 splatná 04.10.2013,
3141,30 č. 113582 splatná 07.11.2013, č. 113644 splatná 22.12.2013, č. 114032 splatná 3141,30
20.01.2014, č. 114070 splatná 05.02.2014, č. 114125 splatná 17.03.2014, č. 114179
splatná 15.04.2014, č. 114236 splatná 16.05.2014, č. 114293 splatná 16.06.2014, č.
114343 splatná 15.07.2014, č. 114389 splatná 15.08.2014, č. 114439 splatná 16.09.2014,
č. 114480 splatná 15.10.2014, č. 114527 splatná 17.11.2014, č. 114574 splatná
14.01.2015, č. 115018 splatná 14.02.2015, č. 115064 splatná 14.03.2015, č. 115109
splatná 14.04.2015, č. 115154 splatná 14.05.2015, č. 115202 splatná 14.06.2015, č.
115249 splatná 14.07.2015, č. 115293 splatná 14.08.2015, č. 115334 splatná 28.08.2015,
č. 115377 splatná 16.09.2015
Faktúra č. 115034 splatná 14.02.2015, č. 115080 splatná 14.03.2015, č. 115125 splatná
05.04.2015, č. 115170 splatná 14.05.2015, č. 115218 splatná 14.06.2015, č. 115265
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a.s., Partizánska 3,
11. 974 01 Banská Eur
Bystrica,
IČO:
31562949
REAL-CO, s.r.o.,
Partizánska 3, 974
12. 01
Banská Eur
Bystrica,
IČO:
31577709
ELECO,
s.r.o.,
Obchodná 13, 038
13.
Eur
53 Turany, IČO:
44651121
COIMEX business
& event travel
s.r.o., Partizánska
14.
Eur
3, 974 01 Banská
Bystrica,
IČO:
36024627

633,60

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.05.2016

05.04.2015, č. 115170 splatná 14.05.2015, č. 115218 splatná 14.06.2015, č. 115265
633,60
splatná 14.07.2015, č. 115309 splatná 14.08.2015, č. 115350 splatná 28.08.2015, č.
115393 splatná 16.09.2015

633,60

Faktúra č. 115036 splatná 14.02.2015, č. 115082 splatná 14.03.2015, č. 115127 splatná
14.04.2015, č. 115172 splatná 14.05.2015, č. 115220 splatná 14.06.2015, č. 115267
633,60
splatná 14.07.2015, č. 115311 splatná 14.08.2015, č. 115352 splatná 28.08.2015, č.
115395 splatná 16.09.2015

123,20

Faktúra č. 113433 splatná 05.08.2013

123,20

Faktúra č. 114163 splatná 03.04.2014, č. 114221 splatná 06.05.2014, č. 114278 splatná
05.06.2014, č. 114329 splatná 04.07.2014, č. 114375 splatná 04.08.2014, č. 114426
splatná 05.09.2014, č. 114468 splatná 04.10.2014, č. 114515 splatná 06.11.2014, č.
114564 splatná 14.01.2015, č. 115002 splatná 26.01.2015, č. 115007 splatná 04.02.2015,
č. 115052 splatná 04.03.2015, č. 115097 splatná 05.04.2015, č. 115137 splatná
16601,04
16601,04
25.03.2015, č. 115142 splatná 05.05.2015, č. 115182 splatná 27.04.2015, č. 115182
splatná 25.05.2015, č. 115190 splatná 05.06.2015, č. 115230 splatná 25.06.2015, č.
115238 splatná 05.07.2015, č. 115278 splatná 27.07.2015, č. 115282 splatná 05.08.2015,
č. 115323 splatná 19.08.2015, č. 115365 splatná 05.09.2015, č. 115408 splatná
05.09.2015, č. 115411 splatná 25.09.2015, č. 115464 splatná 26.10.2015

KM stav SK s.r.o.,
Stožok 173, 962
15.
Eur 816,48
12 Stožok, IČO:
46489967
A-Z Gastro s.r.o.,
Tatranská 88, 974
16. 11
Banská Eur 238,70
Bystrica,
IČO:
46586831
Skalka
aréna
s.r.o., Partizánska
17. cesta 3, 974 01 Eur 594,00
Banská Bystrica,
IČO: 44212739
COIMEX
development s.r.o.,
Partizánska cesta
18.
Eur 623,70
3, 974 01 Banská
Bystrica,
IČO:
36648051
CTS
s.r.o.,
Partizánska cesta
19. 3, 974 01 Banská Eur 623,70
Bystrica,
IČO:
36 649 171
Mgr. Peter Šoška,
Dolinský
potok
1201/88B, 024 01
20.
Eur 491,40
Kysucké
Nové
Mesto,
IČO:
40523683
Erika
Gápelová,
Senická
cesta
21. 4605/94, 974 01 Eur 2770,00
Banská Bystrica,
IČO: 46630643
HTM
Partners
s.r.o., Partizánska
22. cesta 3, 974 01 Eur 281,20
Banská Bystrica,
IČO: 43888801
DNES, Galvaniho
7/D,
821
04
23. Bratislava
– Eur 329,38
Ružinov,
IČO:
42180775
STCOM
s.r.o.,
Sliačska 10, 831
24.
Eur 296,10
02 Bratislava, IČO:
46047964
Ďalšie zabezpečovacie práva: -

Faktúra č. 114289 splatná 05.06.2014, č. 114339 splatná 04.07.2014, č. 114385 splatná
816,48
04.08.2014, č. 114436 splatná 05.09.2014

Faktúra č. 114122 splatná 05.03.2014, č. 114176 splatná 04.04.2014

238,70

Faktúra č. 115037 splatná 05.02.2015, č. 115083 splatná 05.03.2015, č. 115128 splatná
05.04.2015, č. 115173 splatná 05.05.2015, č. 115221 splatná 05.06.2015, č. 115268
594,00
splatná 05.07.2015, č. 115312 splatná 05.08.2015, č. 115353 splatná 19.08.2015, č.
115396 splatná 07.09.2015
Faktúra č. 115033 splatná 05.02.2015, č. 115079 splatná 05.03.2015, č. 115124 splatná
05.04.2015, č. 115169 splatná 05.05.2015, č. 115217 splatná 05.06.2015, č. 115264
623,70
splatná 05.07.2015, č. 115308 splatná 05.08.2015, č. 115349 splatná 19.08.2015, č.
115392 splatná 05.09.2015
Faktúra č. 115035 splatná 05.02.2015, č. 115081 splatná 05.03.2015, č. 115126 splatná
05.04.2015, č. 115171 splatná 05.05.2015, č. 115219 splatná 05.06.2015, č. 115266
623,70
splatná 05.07.2015, č. 115310 splatná 05.08.2015, č. 115351 splatná 19.08.2015, č.
115394 splatná 05.09.2015

Faktúra č. 112378 splatná 05.07.2012, č. 112429 splatná 05.08.2012, č. 112486 splatná
491,40
05.09.2012
Faktúra č. 114502 splatná 04.10.2014, č. 114550 splatná 07.11.2014, č. 114596 splatná
14.01.2015, č. 115042 splatná 04.02.2015, č. 115088 splatná 04.03.2015, č. 115133
splatná 05.04.2015, č. 115178 splatná 05.05.2015, č. 115226 splatná 05.06.2015, č. 2770,00
115273 splatná 05.07.2015, č. 115317 splatná 05.08.2015, č. 115358 splatná 19.08.2015,
č. 115401 splatná 05.09.2015
Faktúra č. 112045 splatná 06.01.2012, č. 112096 splatná 05.02.2012

281,20

Faktúra č. 112150 splatná 05.03.2012, č. 112204 splatná 05.04.2012

329,38

Faktúra č. 113143 splatná 05.03.2013, č. 113198 splatná 05.04.2013

296,10

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

45

Obchodný vestník 104/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.05.2016

Deň zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty: 26.05.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok patriaci úpadcovi

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca

K012688
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:
Iné zverejnenie

Správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Dolná 6A, 974 01 Banská
Bystrica, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: COIMEX, a.s. "v konkurze", so sídlom Partizánska cesta 3, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 00 693 316, sp. zn. 1R/9/2015 v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísala pohľadávky
veriteľa Pavol Styk – SERVIS, so sídlom Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 14 156 831 v celkovej sume
1.666,89 Eur, ktoré boli doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca

K012689
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:
Iné zverejnenie

Správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Dolná 6A, 974 01 Banská
Bystrica, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: COIMEX, a.s. "v konkurze", so sídlom Partizánska cesta 3, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 00 693 316, sp. zn. 1R/9/2015 v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísala pohľadávku
veriteľa Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica, so sídlom Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
35 997 362 v celkovej sume 2.876,05 Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca
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Deň vydania: 31.05.2016

K012690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Mihál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
C I. 34/78-20, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 660 438
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/61/2015 S 1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/61/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Por.č. Dlžník:
Právny dôvod
Suma v €
Hodnota
STAKOS SLOVAKIA Faktúra č. 3/2016 vyhotovená dňa 01.04.2016, splatná dňa 15.04.2016
a.s.
za zámočnícke práce
46.
Pekárska 11
723,00
723,00 €
917 01 Trnava
IČO: 36 294 233
Dôvod zapísania: majetok podliehajúci
Deň zapísania: 26.05.2016
konkurzu

K012691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bružeňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 31, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Šoltésovej 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 K /79/2015 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 K /79/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Miroslav Vereb, Šoltésovej 5, 040 01 Košice, správca úpadcu Peter Bružeňák, nar. 26.05.1956, Staničná č.
31, 044 31 Kostoľany nad Hornádom, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26
K/79/2015, v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 07.07.2016 o 09:00 hod. v kancelárii správcu s
nasledovným programom: 1. Prezentácia 2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania 3. Voľba
zástupcu veriteľov 4. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z
obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a
doklad totožnosti.
Košice dňa 26.05.2016
JUDr. Miroslav Vereb
správca

K012692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ladislav Štefko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanová 1936/119, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1962
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Areko Group k.s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2014 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok.
Areko Group k.s., so sídlom Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 632 836, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I, oddiel: Sr, vložka č.: 447/V, so sídlom správcovskej kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice, zapísaná v
Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca úpadcu: Mgr.
Ladislav Štefko, bytom Gaštanová 1936/119, nar. 09.01.1962 oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná
pohľadávka veriteľa: Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava, IČO: 31 383 408,
doručená správcovi dňa 26.05.2016 po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláškou pohľadávky:
Prihláška pohľadávky por. č.
1.

Prihlásená suma vr. príslušenstva v EUR
277,55

K012693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ŤAŽIAR, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Štúra 8, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 798 886
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/77/2012/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/77/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu ŤAŽIAR, spol. s r.o., so sídlom 960 01 Zvolen, Ľ. Štúra 18, IČO:36798886
ponúka na predaj majetok úpadcu mimo dražby v rámci 2. kola ponukového konania:
1. Iné peňažné pohľadávky

(súp.pol.25,30 majetku patriaceho do všeobecnej podstaty)

Podmienky predaja: Záujemcovia o kúpu doručia svoje ponuky v slovenskom jazyku v zalepených obálkach
s nápisom „ Ponuka – konkurz, č.k. 2K 77/2012. Neotvárať.“ musia obsahovať: preukázanie právnej subjektivity
(originálom výpisu z obchodného registra nie starším ako 1 mesiac alebo originálom oprávnenia na podnikanie nie
starším ako 1 mesiac alebo ich overenými kópiami, u fyzickej osoby – nepodnikateľa kópiu občianskeho preukazu);
ponuku ceny na odkúpenie majetku; číslo konania 2K 77/2012. Záväzná ponuka, ktorá nebude obsahovať niektorý z
uvedených údajov alebo dokladov bude považovaná za formálne neúplnú, a preto ju správca odmietne, pričom sa
na takú ponuku pri vyhodnotení nebude brať zreteľ.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu správcu: Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica. Lehota na
predkladanie ponúk: 30 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania. Podrobné údaje o podmienkach ponukového
konania, o majetku úpadcu, poskytne správca na tel.č.048/412 60 10, príp. fax č.048/415 37 40, mejl:
gmatuskova@tencon.sk
JUDr.Gabriela Muránska Matušková,PhD., 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

48

Obchodný vestník 104/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.05.2016

K012694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Uherce 343, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/18/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/18/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac február 2016 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 86,05 Eur. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 22.4.2016.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K012695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K 53/2015 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K 53/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Bieliková, správca úpadcu RELCO s.r.o., Okružná 3239, 900 01 Modra, Slovenská republika, IČO:
36 541 818, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Stromová ul. 13, 831 01 Bratislava, v pracovných
dňoch pondelok – piatok v čase od 9.00 – 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu
možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom : ebielikova@centrum.sk, príp. telefonicky na tel. č.
02/54775346, 0903/233 511.
JUDr. Eva Bieliková, správca

K012696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Uherce 343, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/18/2014 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/18/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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Zrážky zo mzdy dlžníka ze mesiac marec 2016 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 26,54 Eur. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 28.4.2016.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K012697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K 53/2015 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K 53/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: RELCO s.r.o., Okružná
3239, 900 01 Modra, Slovenská republika, IČO: 36 541 818, (ďalej len „úpadca“) Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Bratislava, sp. zn. 8K 53/2015 zo dňa 9.5.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the bankruptcy trustee of
the bankrupt: RELCO s.r.o., Okružná 3239, 900 01 Modra, Slovak Republic, IČO: 36 541 818, (hereinafter only „the
Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava, No. 8K 53/2015 dated
9th May 2016 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.

Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 14.5.2016.
The bankruptcy was declared on 14th May 2016.

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 správcovi na adresu: JUDr. Eva
Bieliková, správca, Stromová 13, 831 01 Bratislava, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd
Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k sp. zn. 8K 53/2015.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Eva Bieliková, the trustee, Stromová 13, 831 01
Bratislava, Slovak Republic and one copy in the District Court Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
Slovak Republic, to the No. 8K 53/2015.

V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor and
of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general
estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special registration form.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special registration form.
The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).

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.
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 registered in the Euro currency.

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 a creditor delivers the application to the trustee later, the application is taken into account, but creditor cannot
exercise voting and other rights associated with the presented claim. The right on a proportional satisfaction of the
creditor is not affected; but he can be satisfied only from the proceeds included in the schedule of a general
substance, which intention to set up was announced in the Commercial Journal after the delivery of the application
to the trustee. The trustee publishes registration of such claims in the list of claims in Commercial Journal stating the
creditor and the registered amount (§ 28, section 3 ZKR).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also the
security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to
exist (§ 28, section 4 ZKR).

Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Future claims or claim, which establishment is conditional upon conditions (hereinafter referred to as "contingent
claim"), can be applied by the application; conditional creditor is entitled to apply rights associated with the
contingent claim only when he proves the emergence of contingent claims to the trustee (§ 28, section 5 ZKR).

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation period and
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation period and
termination of the right as exercising the right at court (§ 28, section 6 ZKR).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy proceedings, if
the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor can be satisfied only in
the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by realization of property, which ensure his claim, however
the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim probably to be satisfied
from the property by which it is secured (§ 28, section 7 ZKR).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor will not register his secured claim in the basic filing period, his security right is disregarded from
bankruptcy proceedings, however he has the right to receive a part from enriched substance as a result of not
registered secured claim and such right may be exercised against the substance as a claim against substance
which is being satisfied after satisfaction of all other claims against this substance (§ 28, section 8 ZKR).

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky (§ 29 ods. 6, 7, 8 ZKR).
Documents prooving 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 nominate and in writing notify the trustee. In case a
non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be beaded (§ 29, section 6,
7, 8 ZKR).
JUDr. Eva Bieliková, správca

K012698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Agnesa Kajtárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradná 1608/6, 946 32 Marcelová-Krátke Kesy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/45/2015 S 439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/45/2015
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Typ súpisnej zložky majetku : Nehnuteľnosť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Položka súpisu č.1 :
Zastavané plochy a nádvoria- rodinný dom so súpisným číslom 444, na par.č. 255/24 , obec Marcelová, katastrálne
územie Marcelová, zapísaná na LV č. 1697 , spoluvlastnícky podiel : 9/160 k celku.
Záhrada na parc.č. 255/55, obec Marcelová, katastrálne územie Marcelová, zapísaná na LV č. 1697,
spoluvlastnícky podiel :9/160 k celku.
Zapisujem poznámku o spornom zápise uvedenému majetku. Jedná sa o majetok tretej osoby.
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : Sporný zápis
Poznámka o spornom zápise:
Osoba v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčia je nadobudnutý spoluvlastnícky podiel:
1. Jozef Ernec, nar. 13.1.1956, bytom Marcelová, Pekárenská 444/6 nadobudol spoluvlastnícky podiel vo veľkosti
9/160 k celku od dlžníčky.
Zmena vlastníctva nebola registrovaná na Okresnom úrade, katastrálneho odboru v Komárne. Dlžníčka je naďalej
vedená ako podielová spoluvlastníčka.
Dátum vyznačenia poznámky :24.5.2016
Komárno 26.5.2016
JUDr. Mariana Zavacká, správca

K012699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OR-LI s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dovalovo 555, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 588 689
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2013/S 1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Iné zverejnenie:
Správca v konkurznom konaní, spoločnosť HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava,
IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so
sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA,
komplementár spoločnosti, vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) a v zmysle udeleného záväzného pokynu
zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., II. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku patriaceho do oddelenej podstaty úpadcu: OR-LI s.r.o., so sídlom Dovalovo 555, 033 01 Liptovský
Hrádok, IČO: 31 588 689 (ďalej aj ako len „Úpadca“).

I.

Predmet predaja

Peňažné pohľadávky:
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Číslo
súpisovej
zložky

Dôvod
zápisu
Dátum zápisu do
do
súpisu
Označenie dlžníka
súpisu majetku
majetku

15

§ 67 ods. 1 písm.
21.6.2013
a)

16

§ 67 ods. 1 písm.
21.6.2013
a)

17

§ 67 ods. 1 písm.
21.6.2013
a)

18

§ 67 ods. 1 písm.
21.6.2013
a)

19

§ 67 ods. 1 písm.
21.6.2013
a)

20

Deň vydania: 31.05.2016

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

Atlanta, s.r.o., M. Rázusa 9,
218,20 €
010 01 Žilina, IČO: 31574475

Dodanie tovaru

0,00 €

Dodanie tovaru

70,51 €

Dodanie tovaru

4 908,96 €

Dodanie tovaru

0,00 €

Ing. Peter Ertel, Areál RDP,
723,79 €
972 41 Koš, IČO: 32943334

Dodanie tovaru

0,00 €

§ 67 ods. 1 písm.
21.6.2013
a)

Jakub Ilavský, Záblacká 471,
911
01
Trenčín,
IČO: 221,67 €
36326615

Dodanie tovaru

0,00 €

21

§ 67 ods. 1 písm.
21.6.2013
a)

JAV-AKC, s.r.o., 925
Vlčany, IČO: 18048994

Dodanie tovaru

0,00 €

22

§ 67 ods. 1 písm.
21.6.2013
a)

Dodanie tovaru

0,00 €

23

§ 67 ods. 1 písm.
21.6.2013
a)

Dodanie tovaru

1 507,60 €

24

§ 67 ods. 1 písm.
21.6.2013
a)

25

§ 67 ods. 1 písm.
21.6.2013
a)

26

§ 67 ods. 1 písm.
21.6.2013
a)

27

§ 67 ods. 1 písm.
21.6.2013
a)

Adam Kubík, 1. Mája 54, 031
01
Lipt.
Mikuláš,
IČO: 70,51 €
32592272
Corte, s.r.o., Gen. Svobodu 2,
958 01 Partizánske, IČO: 120 281,58 €
31433987
Dios Slovakia, s.r.o., Šoporňa
121, Horné Saliby, IČO: 4 277,30 €
36225576

84

0,01 €

Jendrášek P., Brezovica 273,
028 01 Brezovica,
IČO: 134,60 €
33792798
Kotrlec František, 972 23
Dolné
Vestenice,
IČO: 1 507,60 €
44910291
LEN-SK,
a.s.,
Gaštanová
1315/9, 060 01 Kežmarok, 2 250,00 €
IČO: 4660006
Martinsova, s.r.o., Celiny 720,
033 01 Lipt. Hrádok, IČO: 754,90 €
44073755

Poskytovanie služby
2 250,00 €
- nájom
Dodanie tovaru

754,90 €

Maso Parížek, Botanická 22,
2 376,33 €
036 01 Martin, IČO: 36419401

Dodanie tovaru

0,00 €

Vincent Buchta, 033 01 L.
HrádokL.
Peter,
IČO: 670,69 €
31588689

Dodanie tovaru

670,69 €

(ďalej aj ako len „Predmet predaja“)

Predmet predaja je možné speňažovať len ako súbor, jednotlivé speňažovanie peňažných pohľadávok nie je
možné.

II. Podmienky II. kola verejného ponukového konania

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

1. zloží vratnú zálohu vo výške 50,00 € v prospech účtu konkurznej podstaty Úpadcu (t.j. IBAN: SK34
0900 0000 0003 3388 6583;
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2. ponuka záujemcu bude obsahovať ponúkanú kúpnu cenu v mene Eur;

3. a zároveň ponúkne za predmet predaja najvyššiu kúpnu cenu v rámci verejného ponukového
konania, pričom kritériom pre určenie víťaza ponukového konania bude výška kúpnej ceny a jej
splatnosť;

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

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.: 02/
57527702, prípadne mailom na adrese: recovery@hmg.sk.

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk

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

Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

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

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

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku.

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, ktorá sa bude týkať majetku patriaceho do konkurznej podstaty.
V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, týkajúcej sa predmetu predaja, bude sa brať zreteľ iba na jednu
ponuku, a to tú, v ktorej ponúkol najvyššiu cenu za odkúpenie predmetu predaja.
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V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, má prednosť tá ponuka,
ktorá bola doručená ako prvá.

IV. Termín a miesto otvárania obálok

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

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

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

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

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

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku príslušného kola verejného ponukového
konania v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného vyhodnotenia verejného ponukového konania
správcovi zo strany zabezpečeného veriteľa.

V Bratislave, dňa 26.05.2016

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

K012700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Daniela Kopolovcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradbová 11, 040 01 Košice - Straré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 058 536
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/60/2015 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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Okresný súd Košice I
31K/60/2015
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky veriteľa do zoznamu pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty
KONRES k.s., správca úpadcu: Mgr. Daniela Kopolovcová, nar.: 05.05.1966, s miestom podnikania: Hradbová 11,
040 01 Košice – Staré Mesto, IČO: 35 058 536, týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že
zapísal prihlásenú pohľadávku doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
veriteľa: Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., so sídlom: Puškinova 16, 080 01 Prešov, IČO: 36 854 581.
Celková suma pohľadávky prihlásenej pod por. č. 1 (v zozname pohľadávok zapísaná pod por. č. 17): 1.820,30 €.

K012701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferrora services, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudroňova 26, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 533 016
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Sečanský
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2015 S 1206
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka Ferrora services, s.r.o. v reštrukturalizácii,
so sídlom Mudroňova 26, 811 01 Bratislava,
IČO: 45 533 016

podľa ustanovenia § 128, ods. 5) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej ZKR) č. 7/2005 Z.z. v aktuálnom znení

Miesto konania: Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Dátum konania: 26.05.2016
Začiatok konania: 11,00 hod.

Prítomní:
- JUDr. Martin Sečanský, reštrukturalizačný správca
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- Matúš Horečný, štatutárny orgán dlžníka
- členovia veriteľského výboru:

BRYNTIN GmbH, Hainburg

ŠPEDSERVIS, spol. s r.o., Bratislava
Mgr. Matej Krajči, Bratislava

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Stanovisko veriteľského výboru k reštrukturalizačnému plánu – verzia 1
3. Záver

AD 1.
Otvorenie druhého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal predseda veriteľského
výboru, BRYNTIN GmbH, IČO: 38 04 705, Hainburg, pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa
príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

AD 2.
Predseda
veriteľského
výboru
skonštatoval,
že
dlžník
v zmysle
ustanovení
§ 143 predložil dňa 13.05.2016 návrh reštrukturalizačného plánu – verzia 1 predsedovi a taktiež všetkým
členom veriteľského výboru. V zmysle § 144, ods. 1 ZKR veriteľský výbor rozhodne do 15 dní od predloženia
reštrukturalizačného plánu o schválení alebo zamietnutí plánu. Ak má veriteľský výbor k návrhu plánu výhrady,
môže určiť predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na jeho prepracovanie.

Vystúpil zástupca veriteľa ŠPEDSERVIS, spol. s r.o., Bratislava a definoval pripomienky k reštrukturalizačnému
plánu najmä k hodnote uspokojenia skupiny Nezabezpečených pohľadávok 2 veriteľov vo vzťahu k poskytovateľom
štátnej pomoci a poukázal na diametrálny rozdiel uspokojovania týchto dvoch skupín veriteľov v rozpore s § 6 ZKR
a článku 20 ods. 1 a článku 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Navrhol, aby predkladateľ plánu prepracoval
plán tak, aby každý veriteľ týchto skupín dostal uspokojenie rovným dielom, čo vychádza cca 40 % pre
nezabezpečených
veriteľov
s výnimkou
skupín
podľa
§ 137 ods. 5 ZKR. Takéto uspokojenie by podľa názoru zástupcu veriteľa zodpovedalo aj prístupu de minimis podľa
Nariadenia komisie EÚ č. 1407/2013, kde napríklad v prípade reštrukturalizácie Váhostav SK, a.s. subjekty so
štátnou účasťou poskytnutie štátnej pomoci de minimis priamo aplikovali.

Zástupca veriteľa BRYNTIN GmbH navrhol prepracovať plán a zvýšiť uspokojenie skupiny veriteľov pre
Nezabezpečené pohľadávky 2 predovšetkým do roku 2021 s dodržaním maximálnej lehoty do 5 rokov odo dňa
predpokladaného potvrdenia plánu súdom.

Vzhľadom na priebeh rokovania veriteľského výboru vyzval následne predseda veriteľského výboru na hlasovanie
o vrátení návrhu reštrukturalizačného plánu – verzia 1 na prepracovanie a o určení lehoty na predloženie
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o vrátení návrhu reštrukturalizačného plánu – verzia 1 na prepracovanie a o určení lehoty na predloženie
prepracovaného reštrukturalizačného plánu podľa pripomienok a návrhov členov veriteľského výboru.

Hlasovanie:
ZA:

3 veritelia –

BRYNTIN GmbH, Hainburg

ŠPEDSERVIS, spol. s r.o., Bratislava
Mgr. Matej Krajči, Bratislava
PROTI:

0 veriteľov

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné

UZNESENIE č. 03-VV-6R/5/2015

Veriteľský výbor predložený návrh reštrukturalizačného plánu – verzia 1 vracia predkladateľovi plánu
na prepracovanie. Veriteľský výbor určuje predkladateľovi plánu lehotu 15 dní na prepracovanie
reštrukturalizačného plánu v zmysle pripomienok členov veriteľského výboru.

AD 3.
Na záver rokovania sa prítomní dohodli na nasledovných termínoch predloženia reštrukturalizačného plánu
a konania nasledovného zasadnutia veriteľského výboru. Druhé zasadnutie veriteľského výboru ukončil o 12,00
hod. jeho predseda, veriteľ BRYNTIN GmbH, Hainburg, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi
uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatého uznesenia 03-VV-6R/5/2015 zákonným spôsobom
v zmysle ustanovenia § 128, ods (5) ZKR v Obchodnom vestníku.

V Bratislave, 26.05.2016

...........................................................
predseda veriteľského výboru
BRYNTIN GmbH, Hainburg
zastúpený Mgr. Matej Krajči
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K012702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Remšík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slávnica 74, 018 54 Slávnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.3.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2014 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac marec 2016 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 147,82 Eur. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 15.4.2016.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K012703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Szamaránszka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 24, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/45/2014/S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/45/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

SKP Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty úpadcu: Marta Szamaránszka, Šafárikova 24, 940 01 Nové
Zámky, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k. 32K/45/2014, v zmysle § 28 ods. 3 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok dňa 05.02.2015, veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,
v celkovej výške 4.511,63 €.

SKP Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty úpadcu: Marta Szamaránszka, Šafárikova 24, 940 01 Nové
Zámky, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k. 32K/45/2014, v zmysle § 28 ods. 3 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok dňa 05.02.2015, veriteľa: Consumer finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01
Kežmarok, v celkovej výške 176 €.

K012704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Olahová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuské 264, 906 12 Osuské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/15/2016 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
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25K/15/2016
Iné zverejnenie

JUDr. Peter Ondreička, správca úpadcu: Zuzana Olahová, nar.: 06.10.1981, bytom: Osuské 264, 906 12 Osuské,
oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii bankový účet, na ktorý je
možné zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom; bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN:
SK65 1100 0000 0029 3411 1109.
V Trnave dňa 26.05.2016, JUDr. Peter Ondreička, správca

K012705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Molčan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Martina 629/82, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1964
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná Trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode
Okresného súdu Košice: Južná trieda 48, 040 01 Košice, správca úpadcu Peter Molčan, nar. 23.03.1964, trvale
bytom Námestie sv. Martina 629/82, 082 71 Lipany (Úpadca ako podnikateľský subjekt obchodné meno Peter
Molčan – SLUŽBYT, s miestom podnikania Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany, IČO: 14 366 371 ukončil svoju
podnikateľskú činnosť k 06.11.2014) podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka
veriteľa INGEMA s.r.o., so sídlom Hlivištia 23, 073 01 Hlivištia, IČO: 36 575 411 doručená správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR a to:
·

pohľadávka v celkovej prihlásenej výške 2.069,32 EUR (zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod p.č. 24/1).

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

K012706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALFA Development s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 698 753
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/47/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/47/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: ALFA Development s.r.o., so sídlom
Údernícka 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 968 753, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Údernícka 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 968 753, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 38637/B, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa ustanovenia § 32
ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu, sú povinní zložiť na účet č. v tvare IBAN: SK39 1111 0000 0085 9098 9002, vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, a to najneskôr do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok.

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

K012707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Cmarko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 197/80, 972 05 Sebedražie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/8/2016 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/8/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Branislav Zemanovič, správca úpadcu Peter Cmarko, Lúčna 197/80, 972 05 Sebedražie, Slovenská republika,
dátum narodenia: 26.09.1981 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do 12,00 hod. a od
13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle 032/6513814, alebo
prostredníctvom e-mailu na adrese: zemanovic@onlinespravca.sk.

Mgr. Branislav Zemanovič

K012708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Cmarko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 197/80, 972 05 Sebedražie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/8/2016 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/8/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Branislav Zemanovič, správca úpadcu Peter Cmarko, Lúčna 197/80, 972 05 Sebedražie, Slovenská republika,
dátum narodenia: 26.09.1981, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo
bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu IBAN: SK56
0900 0000 00511 3735 399, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s..

Postup pri skladaní kaucie ust. § 32 ods. 7 ZKR: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Mgr. Branislav Zemanovič, správca

K012709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Cmarko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 197/80, 972 05 Sebedražie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/8/2016 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/8/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca je povinný informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu , trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia
Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní. Ako správca úpadcu Peter Cmarko, Lúčna
197/80, 972 05 Sebedražie, Slovenská republika, dátum narodenia: 26.09.1981 (ďalej aj ako. „Úpadca“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. zn.: 40K/8/2016 zo dňa 13.05.2016, bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu a fyzická osoba Mgr. Branislav Zemanovič, so sídlom správcovskej kancelárie
Piaristická 44, 911 01 Trenčín, IČO: 41 441 770 zapísaný v Zozname správcov, vedenom na Ministerstve
spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu S 1510, bol ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené
uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV 96/2016 zo dňa 19.05.2016. Toto uznesenie
Okresného súdu Trenčín nadobudlo právoplatnosť dňa 20.05.2016. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu.

Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi Mgr. Branislav Zemanovič, Piaristická 44,
911 01 Trenčín a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn. 40K/8/2016

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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.
Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§
28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9
druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák.
č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky,
podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke
účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6
zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v
základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti
dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo
môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v
eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného
výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku ( § 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Toto zverejnenie sa vzťahuje k
zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.

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

K012710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JADE, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikulášska 1, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 034 908
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2006 S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/15/2006
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4137/441012 na pozemku parcelné č. 2977/20, výmera 819 m2, druh pozemku:
zastavané polochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 7172, pre katastrálne územie Banská Bystrica, obec
BANSKÁ BYSTRICA, okres Banská Bystrica, prislúchajúci k bytu: 1-izbový byt č. 44 (41,37 m2); obec: Banská
Bystrica; štát: Slovenská republika; ulica: Majerská cesta; orientačné číslo: 65; číslo bytu/nebytového priestoru: 44;
číslo poschodia: 9; názov katastrálneho územia: Banská Bystrica; číslo LV: 5636; súpisné číslo: 3644;
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4137/882024 na pozemku parcelné č. 2977/19, výmera 860 m2, druh pozemku:
zastavané polochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 4022, pre katastrálne územie Banská Bystrica, obec
BANSKÁ BYSTRICA, okres Banská Bystrica, prislúchajúci k bytu: 1-izbový byt č. 44 (41,37 m2); obec: Banská
Bystrica; štát: Slovenská republika; ulica: Majerská cesta; orientačné číslo: 65; číslo bytu/nebytového priestoru: 44;
číslo poschodia: 9; názov katastrálneho územia: Banská Bystrica; číslo LV: 5636; súpisné číslo: 3644;

K012711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mgr. Peter Miško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 14/14, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/12/2015 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z rokovania zástupcu veriteľov a správcu
Rokovanie zástupcu veriteľov a správcu sa konalo dňa 26.05.2016 v kancelárii správcu na ul. Hlavnej č.
122, v Prešove, bezprostredne po skončení prvej schôdze veriteľov. Začiatok rokovania o 14.20 hod.
Zástupca veriteľov – Úrad vládneho auditu pri rokovaní so správcom prijal rozhodnutie č. 1 zástupcu
veriteľov:
Ukladá správcovi odporovať právnemu úkonu úpadcu z apríla 2013 – vráteniu pôžičky vo výške
10 100,-- Eur matke úpadcu Márii Miškovej.
Ukladá správcovi odporovať právnemu úkonu úpadcu zo dňa 16.07.2015 – bezodplatnému prevodu
motorového vozidla Volkswagen Passat CC, evid. č. SV 772 BA na matku úpadcu Máriu Miškovú.

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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Po prijatí rozhodnutia č. 1 rokovanie zástupcu veriteľov a správcu bolo skončené o 14.35 hod.
Zástupca veriteľov: Úrad vládneho auditu
Zápisnicu vyhotovil: JUDr. Ján Surma, správca
V Prešove, dňa 26.05.2016

K012712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: River Pharma s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvořákovo nábrežie 10, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 712 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/59/2015 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/59/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu River Pharma s.r.o., so
sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 06 Bratislava, IČO: 36 712 779, oznamujeme, že bol na majetok úpadcu
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp.zn. 4K/59/2015 zo dňa 29.01.2016 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 23/2016 zo dňa 04.02.2016 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený Mgr. Jana Lenková.
Uznesením zo dňa 18.05.2016 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 100/2016 dňa 25. 05. 2016 bola správkyňa
Mgr. Jana Lenková odvolaná z funkcie správcu a za správcu úpadcu bola ustanovená JUDr. Alexandra Molnárová.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee in
bankruptcy, I would like to inform you that on the 4th February 2016 was published in the Commercial Bulletin No.
23/16 the Declaration of Insolvency of Debtor River Pharma s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 06 Bratislava, ID
No: 36 712 779 by the District Court Bratislava I, Case No. 4K/59/2015 and Mgr. Jana Lenková was appointed as
the trustee in bankruptcy. On the 25th May 2016 was published in the Commercial Bulletin No. 100/2016 the
Declaration, by which the trustee Mgr. Jana Lenková was withdrawn from the function and JUDr. Alexandra
Molnárová was appointed as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods.
1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in
the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
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The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

Bratislava, 26.5.2016

K012713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Vojtovce
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojtovce 1, 091 01 Vojtovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 204 846
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/31/2015 S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/31/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č. 3.
Druh súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky:
Nájomné za užívanie bytu č. 4 o výmere 93 m2 na 2. posch. , vchod č. 1 bytového domu súp. č. 27, vedený na LV
č. 183 kat.úz. Vojtovce, v sume 6, 64 €/mesiac - uhradené jeho užívateľmi za mesiace: január 2011 - apríl 2016,
celkom v sume 424,96 €.
Súpisová hodnota: 424,96 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zapísania do súpisu: Hodnota nadobudnutá úpadcom počas konkurzu
Zabezpečená pohľadávka: č. 2 – 30 veriteľa Daňový úrad Prešov – v sume celkom 28 182,76 Eur. Právny dôvod
vzniku: daňová pohľadávka na dani z pridanej hodnoty, dane z motorových vozidiel a dane z príjmu právnickej
osoby podľa vykonateľných rozhodnutí správcu dane.

v Prešove 26.5.2016
JUDr. Michalíková Oľga, správca

K012714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Vojtovce
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojtovce 1, 091 01 Vojtovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 204 846
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/31/2015 S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/31/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č. 3
Druh súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky majetku:
Výťažok z predaja cenných papierov úpadcu v banke UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
vykonaným bankou na dražbe - v sume 853,41 € vyplatenou z depozitu banky na účet úpadcu
Súpisová hodnota: 853,41 €
Dôvod zapísania do súpisu: Hodnota nadobudnutá úpadcom počas konkurzu
Deň zapísania do súpisu: 6.5.2016

JUDr. Michalíková Oľga, správca

K012715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Munka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Západ 1140/23, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2012 S 1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2012
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY
Uznesením Okresného súdu v Žiline č.k. 3K1/2012-26, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 30/2012 dňa
13.2.2012 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Róbert Munka, nar. 28.07.1966, bytom: Západ 1140/23, 028
01 Trstená. (ďalej ako „úpadca“)
Uznesením sp. zn. 3K/1/2012 - 26, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 30/2012 dňa 13.2.2012, bol za
správcu ustanovený Mgr. Stanislava Bíroš, so sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina.
Uznesením, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 71/2015 dňa 15.04.2015, bol za správcu ustanovený
Mgr. Štefan Krnáč so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica (ďalej ako „správca“).
Konkurzná podstata úpadcu je tvorená všeobecnou podstatou a jednou oddelenou podstatou zabezpečeného
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35776005 (pôvodne Finančné
riaditeľstvo SR, Daňový úrad Žilina).
Správca zverejnil zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty a oznam o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate v Obchodnom vestníku č.50/2016 a to dňa 14.03.2016. Proti zostavenému zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate nebola uplatnená žiadna námietka.
V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 druhá veta ZKR Správca týmto zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku
zo dňa 19.05.2016.
Zároveň Správca určuje lehotu 20 dní zástupcovi veriteľov odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty zo dňa 19.05.2016, prípadne v
tej istej lehote aby boli voči nemu uplatnené odôvodnené námietky.
NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY
sp. zn.:

3K/1/2012

sp. zn. správcu:

3K/1/2012 S 1641

úpadca:

Róbert Munka,narodený: 28.7.1966, Západ 1140/23, 028 01 Trstená

správca:

Mgr.Štefan Krnáč, správca zapísaný v zozname MS SR pod č. S1641

schvaľujúci orgán:
IČO: 35776005
miesto a dátum vypracovania:

zástupca veriteľov-Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava,
Brezovica, 19.05.2016

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ

Uznesením Okresného súdu v Žiline č.k. 3K1/2012-26, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 30/2012 dňa
13.2.2012 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Róbert Munka, nar. 28.07.1966, bytom: Západ 1140/23, 028
01 Trstená. (ďalej ako „úpadca“)
Uznesením sp. zn. 3K/1/2012 - 26, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 30/2012 dňa 13.2.2012, bol za
správcu ustanovený Mgr. Stanislava Bíroš, so sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina. Uznesením,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 71/2015 dňa 15.04.2015, bol za správcu ustanovený Mgr. Štefan
Krnáč so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica (ďalej ako „správca“).
Podľa ustanovenia § 40 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej v texte len ako „ZKR“/.
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„Správca počas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci
konkurzu a z výťažku zo speňaženia tohto majetku v súlade s týmto zákonom uspokojuje veriteľov úpadcu
a vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti v priebehu konkurzu v súlade s týmto zákonom.“
Speňažený majetok úpadcu:
por.č.

popis

výťažok

1.

Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

663,88 Eur

2.

Peňažné prostriedky na účte: poukázaná hotovosť úpadcu správcovi

9800,- Eur

3.

Kreditný úrok

2,41 EUR

spolu

10.466,29 Eur

Výťažok spolu

10.466,29 Eur

2. ROZVRHOVÁ ČASŤ
V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 prvá veta ZKR: „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení
všetkých sporov o určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, správca pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku.“
Podľa ustanovenia § 95 ods. 1 ZKR „Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku
speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej
podstate. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich
vzájomnej výšky.“
V priebehu konkurzného konania boli prihlásené a Správcom zistené nezabezpečené pohľadávky siedmych
veriteľov a to v nasledovnom rozsahu:
Por. č.

Veriteľ

Prihlásená

Zistená

pohľadávka

suma

1.

JUDr. Ladislav Mikeska, súdny exekútor

1 878,93 €

1 878,93 €

2.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. VIG

368,03 €

368,03 €

3.

Mgr. Marcela Zummerová, súdna exekútorka

1 937,15 €

1 937,15 €

4.

PANTHER Trading SK, a.s.

1 792,92 €

1 792,92 €

5.

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

7 230,99 €

7 230,99 €

6.

RECLAIM, a.s.

12 856,64 €

12 856,64 €

7.

Slovenská konsolidačná, a.s.*

105 112,99 €

105 112,99 €

Spolu zistené pohľadávky, ktoré majú byť uspokojené z konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty v sume:
131.177,65 EUR
*Veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. (resp. právny predchodcovia tohto veriteľa) uplatnili pohľadávky celkovo
v sume 117.237,06 EUR z tejto sumy bola zabezpečená pohľadávka vo výške 73.307,34 EUR a uspokojená vo
výške 12.124,07 EUR.
V súlade s ustanovením § 87 ods. 5 ZKR „Pohľadávky proti oddelenej podstate sú náklady podľa odseku 2, ak
súvisia s oddelenou podstatou, pričom tieto sa uspokojujú z oddelenej podstaty v tomto istom poradí ako
pohľadávky proti všeobecnej podstate. Ak náklady súvisiace s oddelenou podstatou súvisia aj s inou podstatou, tieto
sa rozpočítajú medzi dotknuté podstaty pomerným spôsobom podľa súpisovej hodnoty majetku, s ktorým súvisia; ak
už došlo k speňaženiu majetku, pri rozpočítaní nákladov medzi dotknuté podstaty sa vychádza z výťažku získaného
speňažením majetku.“
V konkurznom konaní boli vytvorené dve konkurzné podstaty a to všeobecná konkurzná podstata a oddelená
podstata zabezpečeného veriteľa. Náklady súvisiace s oboma konkurznými podstatami sa rozdeľovali v pomere
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podstata zabezpečeného veriteľa. Náklady súvisiace s oboma konkurznými podstatami sa rozdeľovali v pomere
77,96 % pripadalo na oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa a 22,04% na všeobecnú podstatu. Nakoľko
celkový výťažok konkurzu bol ku dňu zostavenia pohľadávok proti oddelenej a všeobecnej podstate vo výške
45.665,34 EUR. (t.j. výťažok získaný speňažením oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa bol v sume
35.600,-EUR a v prípade všeobecnej podstaty bol v sume 10.065,34 EUR, čiže ich vzájomný pomer k celkovému
výťažku bol v sume 77,96%/22,04%). Po zverejnení oznamu o zámere zostaviť rozvrh bol do všeobecnej konkurznej
podstaty zapísaný majetok ešte vo výške 400,-EUR a tento je takisto predmetom tohto rozvrhu.
Pohľadávky proti všeobecnej podstate:
125,85
€

Cestovné náhrady

JUDr. Stanislav Bíroš - správca

Poskytnutie súčinnosti v zmysle zákona č. 483/2001 Z.z.

Tatra banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., VÚB, a.s.,
69,82 €
Unicredit Bank, pobočka

Služba - vyhotovanie dokladov kópií

Fax Copy Žilina, A. Bernoláka 3243/55, Žilina

Poštové služby - hotové výdavky správca

JUDr. Stanislav Bíroš - správca, Mgr. Štefan Krnáč, SKP 40,10 €

Úradne overenie podpisov

JUDr. Zuzana Kolembusová, notár, Moyzesova 31, Žilina 2,87 €

Poplatky za vedenie účtu v banke do 31.01.2016

Tatra banka, a.s., Hodž. nám. 3, Bratislava, IČO:
58,69 €
00686930

Paušálna odmena správcu do 1. schôdze veriteľov

JUDr. Stanislav Bíroš - správca

Účtovná evidencia úpadcu rok 2012,2013, 2014

Ekonóm Trenčín, s.r.o., Kňažské 545/3, Trenčín, IČO: 600,00
45960933
€

66,03 €

512,11
€

Odmena správcu po konaní 1. schôdze veriteľov z výťažku vypočítaná v
JUDr. Stanislav Bíroš- správca
zmysle § 20 ods. 2 vyhl. 665/2005 Z.z.

79 €

Odmena správcu po konaní 1. schôdze veriteľov z výťažku vypočítaná v
Mgr. Štefan Krnáč - SKP
zmysle § 20 ods. 2 vyhl. 665/2005 Z.z.

14 €

Súdny poplatok- §5 odst.1/ pís.e/ a položky 5 písm.d/ zák.71/92 Z.z. z
Slovenská republika
výťažku

20 €

Rezerva správcu na úhradu nákladov spojených s rozvrhom z oddelenej
Mgr. Štefan Krnáč - SKP
podstaty

100 €

pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu:

1688,47

Eur

Poznámky k pohľadávkam proti podstate:
* Paušálna odmena Správcu do konania prvej schôdze veriteľov:
Okresný súd Žilina Uznesením zo dňa č. k. 3K/1/2012 priznal Správcovi – Mgr. Stanislav Bíroš paušálnu
odmenu vo výške 2.323,57 €. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 100/2014 dňa
28.5.2012.
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Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 prvá veta ZKR „Paušálna odmena správcu je splatná nasledujúci deň po
nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o jej určení; paušálna odmena správcu sa uspokojuje prednostne pred
inými pohľadávkami proti podstate.“
**Odmena Správcu z výťažku zo speňaženia majetku:
Odmena Správcu z výťažku zo speňaženia majetku bola určená v zmysle nasledujúcich právnych predpisov:
Podľa ustanovenia § 43 ods. 1 druhá veta ZKR: „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov má správca
nárok na odmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na
uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok.“
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 druhá veta vyhlášky č. 665/2005 Z .z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z.: „Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov
nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden správca“.
Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 druhá veta ZKR: „Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu je splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.“
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 prvá veta Vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov /ďalej v texte len ako „Vyhláška č. 665/2005 Z. z.“/: „Za výkon funkcie po konaní prvej
schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej
len „odmena z výťažku“).“
V zmysle § 20 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. patrí správcovi odmena za speňaženie finančných prostriedkov
vo výške 1% zo získaného výťažku. JUDr. Bíroš výťažok 7900,-EUR x 0,01 = 79,-EUR a Mgr. Krnáč odmena vo
výške 1400,-EUR x 0,01 = 14 EUR.
*** Súdny poplatok:
Súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 20,- € /t.j. 0,2 % z celkového výťažku €/ v zmysle § 5 ods. 1
písm. e) a položky 5 písm. d) Sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch
a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov bude zaplatený po schválení konečného
rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
V zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 95 ods. 1 ZKR a uvedených skutočností Správca postupoval pri
stanovení konečného rozvrhu výťažku nasledovne
Výťažok zo všeobecnej podstaty

10.466,29 Eur

pohľadávky proti všeobecnej podstate

1.688,47 Eur

výťažok po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate

8.777,82 Eur

zistené pohľadávky veriteľov zahrnuté do rozvrhu

131.177,65 Eur

percento uspokojenia

6,69 %

1. Konečný rozvrh výťažku:
Zistená
suma

Veriteľ

JUDr. Ladislav Mikeska, súdny exekútor, M. Pišúta 13, Liptovský Mikuláš, IČO:
1 878,93 €
37902857

Percento
uspokojenia

Rozsah uspokojenia v
EUR

6,69 %

125,99 EUR
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KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. VIG, Štefanovičova 4, Bratislava, IČO:
368,03 €
00585441

6,69 %

24,91 EUR

Mgr. Marcela Zummerová, súdna exekútorka, Kpt. Nálepku 22, Michalovce,
1 937,15 €
IČO: 31274871

6,69 %

129,89 EUR

PANTHER Trading SK, a.s., Mlynské Nivy 73, Bratislava, IČO: 31625665

1 792,92 €

6,69 %

120,24 EUR

POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35807598

7 230,99 €

6,69 %

484,04 EUR

RECLAIM, a.s., Prievozská 2/A, Bratislava, IČO: 46076760

12 856,64 €

6,69 %

860,40 EUR

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35776005

105 112,99 € 6,69 %

spolu rozvrhnutých:

7.032,35 EUR

8.777,82 Eur

V Brezovici dňa 19.05.2016
Mgr. Štefan Krnáč
správca
Príloha: Návrh rozvrhu z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa

K012716
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Opis súpisovej zložky majetku: pozemky

1. Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Register: CKN
Výmera: 320 m2
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Obec: Lysica
Štát: SR
Názov katastrálneho územia: Lysica
Číslo LV: 770
Parcelné číslo: 189/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota: 6.085,00 Eur
Deň zaradenia: 6.5.2016

2. Pozemok
Druh pozemku: záhrady
Register: CKN
Výmera: 444 m2
Obec: Lysica
Štát: SR
Názov katastrálneho územia: Lysica
Číslo LV: 770
Parcelné číslo: 189/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota: 8.450,00 Eur
Deň zaradenia: 6.5.2016

Opis súpisovej zložky majetku: stavby

3. Stavba
Popis stavby: rodinný dom
Obec: Lysica
Ulica: Lysica 77
Štát: SR
Názov katastrálneho územia: Lysica
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

75

Obchodný vestník 104/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.05.2016

Číslo LV: 770
Parcelné číslo: 189/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota: 18.500,- Eur
Deň zaradenia: 6.5.2016

4. Stavba
Popis stavby: Drobná stavba - sklad
Obec: Lysica
Ulica: Lysica 77
Štát: SR
Názov katastrálneho územia: Lysica
Číslo LV: 770
Parcelné číslo: 189/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota: 1.800,- Eur
Deň zaradenia: 6.5.2016

5. Stavba
Popis stavby: Drobná stavba – domáca dielňa
Obec: Lysica
Ulica: Lysica 77
Štát: SR
Názov katastrálneho územia: Lysica
Číslo LV: 770
Parcelné číslo: 189/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota: 6.500,- Eur
Deň zaradenia: 6.5.2016

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

76

Obchodný vestník 104/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.05.2016

Ing. Mikuláš Takáč, správca

K012717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sello, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikulášska 1, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 826 266
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vaňo
Sídlo správcu:
Záhumenská 23, 840 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K 39/2014 2289
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K 39/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súpisová zložka majetku č. 1:
Podnik spoločnosti Petrodom trade s.r.o.tvorený súborom všetkých práv a povinností, ako aj majetku a majetkových
práv pôvodne patriacich spoločnosti Petrodom trade s.r.o. prevedených na základe Zmuvy o predaji podniku
Petrodom trade s.r.o. IČO: 35 767 090 v zmysle prílohy k zmluve o predaji podniku zo dňa 1.februára 2014 a
preberacieho protokolu k zmluve o predaji podniku zo dňa 22. 10. 2014.

Deň zápisu: 29. mája 2016
majetkový podiel 1/1
hodnota majetku: 300 000 Eur

súpisová zložka majetku č. 2
spoluvastnícky podiel 1/2 evidovaný v katastri nehnutností pod poradovým číslom 2 k pozemku parc. č. 700/11
o výmere 1448m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemok parc. č. 700/10 o výmere 1181m², druh
pozemku: zastavané plochy a parc. č. 700/11v katastrálnom území Dubnica nad Váhom: obec Dubnica nad Váhom,
zapísané na LV č. 2610 vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor, Titul zápisu do konkurznej podstaty:
Zmluva o predaji podniku Petrodom trade s.r.o., zápis na LV v prospech Petrodom trade s.r.o.

Deň zápisu: 29. mája 2016
majetkový podiel 1/2
hodnota majetku: 100 000 Eur
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súpisová zložka majetku č.3
spoluvastnícky podiel 1/2 evidovaný v katastri nehnutností pod poradovým číslom 3 k pozemku parc. č. 700/11
o výmere 1448m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemok parc. č. 700/10 o výmere 1181m², druh
pozemku: zastavané plochy a parc. č. 700/11v katastrálnom území Dubnica nad Váhom: obec Dubnica nad Váhom,
zapísané na LV č. 2610 vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor, Titul zápisu do konkurznej podstaty:
Zmluva o predaji podniku Petrodom trade s.r.o., právoplatné rozhodnutie súdu o určení vlastníckeho práva v
prospech Petrodom trade s.r.o.
Deň zápisu: 29. mája 2016
majetkový podiel 1/2
hodnota majetku: 100 000 Eur

súpisová zložka majetku č. 4
spoluvlastnícky podiel 1/2 evidovaný v katastri nehnutností pod poradovým číslom 2 k stavbe - obchodný dom,
súpisné č. 1298, stojacej na pozemku parc. č. 700/11, v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, obec Dubnica
nad Váhom, zapísané na LV č. 2610 vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor, Titul zápisu do
konkurznej podstaty: Zmluva o predaji podniku Petrodom trade s.r.o., zápis na LV v prospech Petrodom trade s.r.o.

Deň zápisu: 29. mája 2016
majetkový podiel 1/2
hodnota majetku: 600 000 Eur

súpisová zložka majetku č.5
spoluvlastnícky podiel 1/2 evidovaný v katastri nehnutností pod poradovým číslom 3 k stavbe - obchodný dom,
súpisné č. 1298, stojacej na pozemku parc. č. 700/11, v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, obec Dubnica
nad Váhom, zapísané na LV č. 2610 vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor, Titul zápisu do
konkurznej podstaty: Zmluva o predaji podniku Petrodom trade s.r.o., právoplatné rozhodnutie súdu o určení
vlastníckeho práva v prospech Petrodom trade s.r.o.

Deň zápisu: 29. mája 2016
majetkový podiel 1/2
hodnota majetku: 600 000 Eur

súpisová zložka majetku č.6
pozemky zapísané na LV č. 5088 vedenom Okresným úradom Martin, katastrálny odbor, a to:
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pozemok parc. č. 1883/471 o výmere 523m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parc. č. 1883/242 o výmere 454m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, stavba - administratívna
budova, súpisné č. 150, stojaca na pozemku parc. č. 1883/242 v katastrálnom území Martin, obec Martin, zapísané
na LV č. 5088 vedenom Okresným úradom Martin, katastrálny odbor.

Deň zápisu: 29. mája 2016
majetkový podiel 1/1
hodnota majetku: 50 000 Eur
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K012718
Spisová značka: 4K/76/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CONTRAFIN, s.r.o., so sídlom
Turčianska 17, 821 09 Bratislava, IČO: 35 966 874, správcom ktorého je: Mgr. Milena Nosková, so sídlom kancelárie
Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka správcu S1313, uznesením zo dňa 18.04.2016, č.k. 4K/76/2010 - 198, povolil
stup nového veriteľa: BROADVIEW TRADING LTD, so sídlom c/o Iplan Accounting Ltd, 40 GRACECHURCH Street,
Iplan, London, EC3V 0BT, United Kingdom, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: GOLDING LTD.,
so sídlom Kemp House, 152-160 City Road, London EC1V 2NX, IČO: 59 222 26, s pohľadávkou v celkovej výške
338 097,65 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.5.2016
Mgr. František Jančok, vyšší súdny úradník
K012719
Spisová značka: 8K/3/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: eQuip, s.r.o., so sídlom Stachanovská 46, 821 05
Bratislava, IČO: 35 933 631, právne zast. JUDr. Viola Dudáková, advokátka, so sídlom kancelárie Záhradnícka 36,
821 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: eQuip, s.r.o., so sídlom Stachanovská 46,
821 05 Bratislava, IČO: 35 933 631, uznesením zo dňa 18.04.2016, č. k. 8K/3/2016-81 zastavil konkurzné konanie
voči dlžníkovi: eQuip, s.r.o., so sídlom Stachanovská 46, 821 05 Bratislava, IČO: 35 933 631, pre nedostatok
majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.5.2016
Mgr. Dominika Jalčová, vyšší súdny úradník
K012720
Spisová značka: 3K/60/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AB FAST, s.r.o., Segnáre 17, 841 03 Bratislava, IČO:
36 793 191, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AB FAST, s.r.o., Segnáre 17, 841 03 Bratislava,
IČO: 36 793 191
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Michaela Voleková, Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, zn.
správcu: S1518, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 812,96 Eur, ktorá mu bude vyplatená
zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg.
217/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: AB FAST, s.r.o., Segnáre 17, 841 03 Bratislava, IČO: 36 793 191,
nespotrebovanú časť preddavku vo výške 846,74 Eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 217/2015
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.5.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K012721
Spisová značka: 3K/60/2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: AB FAST, s.r.o., Segnáre 17, 841 03 Bratislava, IČO: 36 793 191
uznesením č.k. 3K/60/2015-122 zo dňa 14.03.2016, pre nedostatok majetku zastavil konkurzné konanie voči
dlžníkovi: AB FAST, s.r.o., Segnáre 17, 841 03 Bratislava, IČO: 36 793 191. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
05.04.2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 25.5.2016
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K012722
Spisová značka: 6K/25/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GOLDEN PARK, s.r.o., so sídlom
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 36 740 357, správcom ktorého je Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie
Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava, značka správcu: S 1534, o návrhu: DVZ, s.r.o., so sídlom U Kyzka 2586, 022 01
Čadca, IČO: 36 405 604, na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: DVZ, s.r.o., so sídlom U Kyzka 2586, 022 01 Čadca, IČO:
36 405 604, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: CERTIFIKOVANÁ INVESTIČNÁ A STAVEBNÁ
SPOLOČNOSŤ, s.r.o., so sídlom Dlhá 90, 010 09 Žilina, IČO: 31 615 422, v rozsahu prihlásených pohľadávok
zapísaných v zozname pohľadávok pod č. 11 - 19 v celkovej sume 1.729.678,78 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15
dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.5.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K012723
Spisová značka: 8K/13/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ENERGOPROJEKTY a. s., v likvidácii, so sídlom
Sabinovská 12, 820 09 Bratislava, IČO: 35 698 187, v mene ktorého koná likvidátor: Advokátska kancelária Kovár
a partneri, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Martina Dragašič, so sídlom
kancelárie Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S1273, o návrhu na odvolanie správcu
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Martina Dragašič, so sídlom kancelárie Sabinovská 12, 821 02 Bratislava,
zn. správcu: S 1273 z funkcie predbežného správcu dlžníka: ENERGOPROJEKTY a. s., v likvidácii, so sídlom
Sabinovská 12, 820 09 Bratislava, IČO: 35 698 187.
Súd ukladá JUDr. Martina Dragašič, so sídlom kancelárie Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S 1273
vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý
podlieha konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 24.5.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K012724
Spisová značka: 3K/58/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: INVESTEND, s.r.o., Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO:
44 188 366, likvidátor spoločnosti BPT Trade, a.s. v likvidácii, Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 35 871 326, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BPT Trade, a.s. v likvidácii, Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava,
IČO: 35 871 326
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Ing. Miroslav Kapolka, Kominárska 2, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1259,
odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 674,68 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 221/2015,
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: INVESTEND, s.r.o., Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO: 44 188 366,
nespotrebovanú časť preddavku vo výške 985,02 Eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 221/2015
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 24.5.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K012725
Spisová značka: 3K/58/2015

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: BPT Trade, a.s. v likvidácii, Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava,
IČO: 35 871 326 uznesením č.k. 3K/58/2015-122 zo dňa 14.03.2016, pre nedostatok majetku zastavil konkurzné
konanie voči dlžníkovi: BPT Trade, a.s. v likvidácii, Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 35 871 326. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 05.04.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.5.2016
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K012726
Spisová značka: 3K/40/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Job Cafe s.r.o., so sídlom Pribinova 4, 811 09
Bratislava, IČO: 47 041 889, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Job Cafe s.r.o., so sídlom
Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47 041 889
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Magdaléna Kollárova, Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, zn. správcu:
S493, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 941,56 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo
zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg.
138/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: Job Cafe s.r.o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47 041 889,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
nespotrebovanú časť preddavku
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zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg.
138/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: Job Cafe s.r.o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47 041 889,
nespotrebovanú časť preddavku vo výške 718,14 Eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 138/2015
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 24.5.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K012727
Spisová značka: 3K/40/2015
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Job Cafe s.r.o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47
041 889 uznesením č.k. 3K/40/2015-115 zo dňa 07.12.2015, pre nedostatok majetku zastavil konkurzné konanie voči
dlžníkovi: Job Cafe s.r.o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47 041 889. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 31.12.2015.

Okresný súd Bratislava I dňa 24.5.2016
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K012728
Spisová značka: 6K/66/2012
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Zuzana Bohunická, nar. 30.07.1960, bytom Hlavná 31, 900 27
Bernolákovo, občan SR, uznesením zo dňa 22.04.2016, č. k. 6K/66/2012-151, zrušil po splnení konečného rozvrhu
výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.05.2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 25.5.2016
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K012729
Spisová značka: 6K/80/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MSSDV, s.r.o., so
sídlom Mikulášska 5, 811 01 Bratislava, IČO: 35 944 901, správcom ktorého je JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so
sídlom kancelárie Dostojevský rad 5, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 459, o návrhu správcu na udelenie súhlasu s
vylúčením majetku z konkurznej podstaty
rozhodol

Súd udeľuje správcovi konkurznej podstaty: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom kancelárie
Dostojevský rad 5, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 459, súhlas s vylúčením majetku zo súpisu majetku konkurznej
podstaty úpadcu, v súlade s predloženým návrhom, a to súpisovej položky majetku tvoriacu všeobecnú podstatu:
typ súpisovej zložky majetku: súbor hnuteľných veci - hotovostné finančné prostriedky v pokladni
úpadcu vo výške 227.692,- Eur, ktorých výška vyplýva z poslednej účtovnej evidencie vypracovanej úpadcom;
všeobecná podstata
súpisová hodnota: 227.692,- Eur - súpisová hodnota určená v súlade s § 77 ods. 2 druhá veta ZKR
typ súpisovej zložky majetku: právo - pohľadávky úpadcu z obchodného styku v celkovej výške
Vydáva
spravodlivosti
republiky
podľa zákona
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evidoval úpadca
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poslednej
účtovnej
evidencii;
všeobecnávestníku
podstata
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úpadcu vo výške 227.692,- Eur, ktorých výška vyplýva z poslednej účtovnej evidencie vypracovanej úpadcom;
všeobecná podstata
súpisová hodnota: 227.692,- Eur - súpisová hodnota určená v súlade s § 77 ods. 2 druhá veta ZKR
typ súpisovej zložky majetku: právo - pohľadávky úpadcu z obchodného styku v celkovej výške
227.844,- Eur, ktoré evidoval úpadca v ním vypracovanej poslednej účtovnej evidencii; všeobecná podstata
súpisová hodnota: 227.844,- Eur - súpisová hodnota určená v súlade s § 77 ods. 2 druhá veta ZKR
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 25.5.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K012730
Spisová značka: 1K/43/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Štefan Bálint ENTER PLUS,
Mierová 23, 982 01 Tornaľa, IČO: 10 908 129, správcom ktorého je spoločnosť I&R Konkurzy a reštrukturalizácie,
k.s., so sídlom kacelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, značka správcu: S1436, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na vstup do
konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,
IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 12/112/22/21 vo výške 29 255,74 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K012731
Spisová značka: 1K/69/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Martin Trebula, nar.
24.05.1973, bytom Slanecká 1719, 962 05 Hriňová, správcom ktorého je spoločnosť Správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 866 555, značka správcu S:
1405, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484 vo výške 39 720,18 Eur vedených v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 6/1 - 6/39, na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
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P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava
IČO: 30104/2016
807 484 vo výške 39 720,18
Eur vedených
v konečnom zozname pohľadávok
pod poradovým
Obchodný1,vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
31.05.2016
číslom 6/1 - 6/39, na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K012732
Spisová značka: 1K/69/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Martin Trebula, nar.
24.05.1973, bytom Slanecká 1719, 962 05 Hriňová, správcom ktorého je spoločnosť Správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 866 555, značka správcu S:
1405, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 42 499 500 vo výške 2 127,41 Eur vedených v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom
9/1E - 13E, na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K012733
Spisová značka: 1K/69/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Martin Trebula, nar.
24.05.1973, bytom Slanecká 1719, 962 05 Hriňová, správcom ktorého je spoločnosť Správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 866 555, značka správcu S:
1405, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
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rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 vo výške 1 336,07 Eur vedených v konečnom zozname
pohľadávok pod poradovým číslom 11/1E - 2E, na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K012734
Spisová značka: 1K/69/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Martin Trebula, nar.
24.05.1973, bytom Slanecká 1719, 962 05 Hriňová, správcom ktorého je spoločnosť Správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 866 555, značka správcu S:
1405, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova
2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482 vo výške 173,19 Eur vedených v konečnom zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 4/1E - 3E, na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K012735
Spisová značka: 2K/32/2009
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok Matej Sanitrár, nar. 27.02.1969,
Kollárova 53, 974 01 Banská Bystrica, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Mariana Matulová, so sídlom
kancelárie Železničiarska 9, 974 01 Banská Bystrica, takto
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok Matej Sanitrár, nar. 27.02.1969,
Kollárova 53, 974 01 Banská Bystrica, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Mariana Matulová, so sídlom
kancelárie Železničiarska 9, 974 01 Banská Bystrica, takto
rozhodol
Súd odvoláva JUDr. Marianu Matulovú, so sídlom kancelárie Železničiarska 9, 974 01 Banská Bystrica z funkcie
správcu konkurznej podstaty.
Do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovuje správcu JUDr. Ondreja Zachara, so sídlom
kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 640.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K012736
Spisová značka: 2K/25/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Horehronský sociálny
podnik, n.o., so sídlom Námestie gen. M. R. Štefánika 14, 977 01 Brezno, IČO: 42 000 882, správcom ktorého je Mgr.
Robert Antal, so sídlom kancelárie Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu po splnení rozvrhu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Horehronský sociálny podnik, n.o., so sídlom Námestie gen. M. R. Štefánika
14, 977 01 Brezno, IČO: 42 000 882 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená. Odvolanie možno podať
v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v 2
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení
neskorších predpisov) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K012737
Spisová značka: 1K/48/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Sirion Group
s.r.o., so sídlom Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 678 339, správcom ktorého je JUDr. Pavol
Vrška, so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania,
takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,
IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so
sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname
Vydáva
Ministerstvo
Slovenskej
pohľadávok pod
č. 1,1-1,44
vospravodlivosti
výške 4 764,76
Eur. republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,
IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so
sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 1,1-1,44 vo výške 4 764,76 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K012738
Spisová značka: 1K/21/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ELEKTRIK +, s.r.o., so
sídlom Priemyselná 9, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 36 720 836, správcom ktorého je JUDr. Ing. Tomáš Oravec,
so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu
pohľadávky, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 42 499 500 vo výške 257,43 Eur vedená v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 3,
prihlásená po základnej prihlasovacej lehote, na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K012739
Spisová značka: 1K/43/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Roman Schwarcbacher nar.
06.07.1982, trvale bytom Svitavská 8/45, 965 01 Žiar nad Hronom, správcom ktorého je JUDr. Jana Jandová, so
sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania,
takto
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Roman Schwarcbacher nar.
06.07.1982,
trvale bytom
Svitavská 8/45, 965 Konkurzy
01 Žiar nadaHronom,
správcom ktorého je JUDr.
Jana
Jandová,
so
Obchodný vestník
104/2016
reštrukturalizácie
Deň
vydania:
31.05.2016
sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania,
takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,
IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so
sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 12 vo výške 136,56 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K012740
Spisová značka: 1K/43/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Roman Schwarcbacher nar.
06.07.1982, trvale bytom Svitavská 8/45, 965 01 Žiar nad Hronom, správcom ktorého je JUDr. Jana Jandová, so
sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania,
takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,
IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 3 vo
výške 11 378,91 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
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K012741
Spisová značka: 2K/36/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ľubomír Kurčík, nar. 25. 10. 1977, bytom 962 21
Lieskovec, Lieskovská cesta 2509/36, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Ľubomír Kurčík, nar. 25. 10. 1977, bytom 962 21 Lieskovec,
Lieskovská cesta 2509/36.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Jozefa Oravca,
kancelárie 974 04 Banská Bystrica, Cesta na štadión 10.

so sídlom

Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.05.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012742
Spisová značka: 1K/79/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok Cycle s.r.o., so sídlom Svetlá 1, 811
02 Bratislava, IČO: 46 879 501, správcom ktorého je JUDr. Miloš Levrinc, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13E,
960 01 Zvolen, takto
rozhodol
Súd odvoláva JUDr. Miloša Levrinca, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen z funkcie správcu
konkurznej podstaty.
Do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovuje správcu Mgr. Roberta Antala, so sídlom kancelárie
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu S 527.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K012743
Spisová značka: 26K/72/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: Royal Gold, s.r.o., so sídlom: Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 46 802 002 o
vrátení zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
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rozhodol
V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
výške 1 480,32 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 1 480,32 EUR zložiteľovi preddavku: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vedený pod položkou denníka D19 - 271/2015, do 3 dní odo dňa právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 24.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K012744
Spisová značka: 26K/62/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: VOCAL CLASSIS s.r.o., so sídlom Lermontovova 16, 811 05
Bratislava, IČO: 45 710 481 proti dlžníkovi: STEEL TRANS s.r.o., so sídlom Adlerova 1, 040 01 Košice, IČO: 31 674
160 v konaní o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Konanie z a s t a v u j e.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu navrhovateľovi: VOCAL CLASSIS s.r.o., so sídlom Lermontovova 16, 811 05 Bratislava, IČO: 45 710 481 v
sume 1.659,70 EUR, vedený pod položkou denníka D19-222/2015, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 24.5.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K012745
Spisová značka: 26K/79/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Bružeňák, nar. 26.05.1956, bytom
Staničná 31, Kostoľany nad Hornádom, 044 31 Družstevná pri Hornáde, právne zastúpený: JUDr. Ján Spišák,
advokát, Idanská 17, P.O.BOX o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie D. Feju 4, 040 01
Košice, značka správcu: S1782, odmenu vo výške 165,97 EUR.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie D. Feju 4, 040 01 Košice, značka
správcu: S1782, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 345,46 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Richard Konta, so sídlom
kancelárie D. Feju 4, 040 01 Košice, značka správcu: S1782 odmenu a náhradu výdavkov spolu vo výške 511,43
EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 26.03.2013 položka denníka D19 - 1/2016 na účet IBAN:
SK60 1100 0000 0029 4501 8655, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
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SK60 1100 0000 0029 4501 8655, 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 25.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K012746
Spisová značka: 31K/24/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: HS - INGREAL a.s., so sídlom: Bellova 3, 040 01 Košice,
IČO: 36 212 156, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: HS - INGREAL a.s., so sídlom: Bellova 3, 040 01 Košice, IČO: 36
212 156.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Milan Okajček, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S859.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných

členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
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na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
5. Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. 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).
18. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
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18. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
19. 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).
20. 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).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. 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).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 24.5.2016
JUDr. Július Tóth,
K012747
Spisová značka: 26K/31/2014
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Grega, nar. 5.11.1978, bytom Clementisova 3, 040
22 Košice, uznesením č.k. 26K/31/2014-219 zo dňa 21.4.2016 zrušil konkurz na majetok dlžníka po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.5.2016.
Okresný súd Košice I dňa 24.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K012748
Spisová značka: 26K/4/2014

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. Gabriela Bernáthová, nar. 30.09.1961, bytom
Ovručská 6, Košice, uznesením č.k. 26K/4/2014-238 zo dňa 21.04.2016 zrušil konkurz na majetok dlžníka po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.05.2016.
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Ovručská 6, Košice, uznesením č.k. 26K/4/2014-238 zo dňa 21.04.2016 zrušil konkurz na majetok dlžníka po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Obchodný
vestník 104/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 17.05.2016.

Deň vydania: 31.05.2016

Okresný súd Košice I dňa 24.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K012749
Spisová značka: 32R/1/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: Pivovar Kaltenecker s.r.o., so sídlom:
Zakarpatská 28, 048 01 Rožňava, IČO: 36 589 993 o návrhu navrhovateľa: BAJO, s.r.o., so sídlom: Bencúrova 6,
040 01 Košice, IČO: 36 190 802 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do reštrukturalizačného konania navrhovateľovi: BAJO, s.r.o., so sídlom: Bencúrova 6, 040 01
Košice, IČO: 36 190 802 namiesto pôvodného veriteľa: Main Invest s.r.o., so sídlom: Michalovská 23, 040 11 KošiceZápad, IČO: 47 173 751, v časti postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 13/1 a 13/2.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Košice I dňa 24.5.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K012750
Spisová značka: 32K/10/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: CESTY NITRA, a.s., so sídlom Murgašova 6, 949 78 Nitra,
IČO: 34 128 344, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Stavebná firma LAUKO, s.r.o., so sídlom Cabajská 23,
949 01 Nitra, IČO: 36 540 684, takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e Mgr.Ing. Miroslava Zdychavského, sídlo kancelárie Radlinského 5, 949 01 Nitra za
predbežného správcu dlžníkovi Stavebná firma LAUKO, s.r.o., so sídlom Cabajská 23, 949 01 Nitra, IČO: 36 540
684.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 20.5.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K012751
Spisová značka: 32K/4/2014
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Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Gregor Finta, nar. 6.1.1975,
bytom Jelenecká 681/291A, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom:
Gregor Finta - KOVOFIN, s miestom podnikania Jelenecká 291/A, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 40 686 281,
ktorého správcom je JUDr. Róbert Hipp, so sídlom kancelárie Farská 33/I.posch., 949 01 Nitra, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/4/2014-346 zo dňa 19.6.2014 na majetok úpadcu
Gregor Finta, nar. 6.1.1975, bytom Jelenecká 681/291A, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, fyzická osoba podnikajúca
pod obchodným menom: Gregor Finta - KOVOFIN, s miestom podnikania Jelenecká 291/A, 951 01 Nitrianske
Hrnčiarovce, IČO: 40 686 281, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný súd Nitra, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§205 ods.1 O.s.p.)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom
vestníku, aj keď bude uznesenie doručené aj iným spôsobom, ako
zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.5.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K012752
Spisová značka: 32K/58/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: SAFI s.r.o., so sídlom Maňa 126,
941 45 Maňa, IČO: 35 939 559, ktorého správcom je ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Hollého 10,
949 01 Nitra, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99, Bratislava, IČO: 35 776
005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
Súd návrh nadobúdateľa pohľadávky Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99, Bratislava, IČO: 35 776
005 na potvrdenie prevodu pohľadávok z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd.
Odvolanie môže podať ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka.
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 tohto uznesenia 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 24.5.2016
JUDr. Adriana Kunkelová, vsú
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K012753
Spisová značka: 2K/12/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ivana
Padarasová, nar. 13.12.1969, bytom Ústecko-Orlická 3299/24, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Jozef
Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov, o podaní správcu, takto
rozhodol
Určuje, že na podanie veriteľa Spoločenstvo vlastníkov bytov v bytovom dome Cér, so sídlom Mládeže
2347, Poprad, IČO: 35 515 228, vo výške 2.059,23 eura doručené správcovi dňa 29.3.2016 sa n e prihliada ako na
prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 25.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K012754
Spisová značka: 2K/12/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ivana
Padarasová, nar. 13.12.1969, bytom Ústecko-Orlická 3299/24, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Jozef
Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu
Ivana Padarasová, nar. 13.12.1969, bytom
Ústecko-Orlická 3299/24, 058 01 Poprad, namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so
sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 v celom rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného
veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 29 až 44 v celkovej výške 1.068,03 eura.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 25.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K012755
Spisová značka: 2K/12/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Ivana
Padarasová, nar. 13.12.1969, bytom Ústecko-Orlická 3299/24, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Jozef
Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) voči úpadcovi: Ivana Padarasová,
nar. 13.12.1969, bytom Ústecko-Orlická 3299/24, 058 01 Poprad, prihlásených prihláškou na Okresnom súde Prešov,
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vedených v konečnom
zozname
pohľadávok
pod por.
č. 78-91
v zákona
celkovej
výške 7.471,27
eura na vestníku
navrhovateľa
a o a.s.,
zmeneso
a doplnení
niektorých zákonov
na svojom
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
Slovenskú konsolidačnú,
sídlom Cintorínska
21, 814
99 Bratislava
I, IČO:
35 776 005.
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potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) voči úpadcovi: Ivana Padarasová,
nar. 13.12.1969, bytom Ústecko-Orlická 3299/24, 058 01 Poprad, prihlásených prihláškou na Okresnom súde Prešov,
vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 78-91 v celkovej výške 7.471,27 eura na navrhovateľa
Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 25.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K012756
Spisová značka: 2K/86/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Anna
Dlubačová, nar. 23.10.1957, podnikajúca pod obchodným menom Anna Dlubačová - DLUKOR, s miestom
podnikania Suchoňova 3527, 058 01 Poprad, IČO: 43 385 362, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tarabčák, so
sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu
Anna Dlubačová, nar. 23.10.1957, podnikajúca
pod obchodným menom Anna Dlubačová - DLUKOR, s miestom podnikania Suchoňova 3527, 058 01 Poprad, IČO:
43 385 362, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) v celom rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného
veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 44 až 46 v celkovej výške 27.891,63 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 25.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K012757
Spisová značka: 1K/20/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jarmila Katarína Lehoczki, nar. 23.11.1979, bytom
Sládkovičova 34/11, 059 21 Svit, občan Rumunskej republiky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jarmila Katarína Lehoczki, nar. 23.11.1979, bytom Sládkovičova 34/11, 059 21
Svit, občan Rumunskej republiky,
ustanovuje správcu
JUDr. Stanislav Oravec, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01 Prešov,
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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vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jarmila Katarína Lehoczki, nar. 23.11.1979, bytom Sládkovičova 34/11, 059 21
Svit, občan Rumunskej republiky,
ustanovuje správcu JUDr. Stanislav Oravec, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01 Prešov,
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. 1K/20/2016. 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
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 25.5.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, 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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K012758
Spisová značka: 1K/49/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marcel Popivčák, nar.
26.03.1973, trvale bytom 8. mája 491/2, 089 01 Svidník, správcom ktorého je JUDr. Ján Surma, so sídlom kancelárie
Hlavná 122, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
s c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty
úpadcu Marcel Popivčák, nar. 26.03.1973, trvale bytom 8. mája 491/2, 089 01 Svidník, správcom ktorého je JUDr.
Ján Surma, so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov, takto:
Správca uspokojí veriteľov prihlásených nezabezpečených pohľadávok takto:
1. Home Credit Slovakia, a.s., IČO: 36 234 176, Teplická 7434/17, Piešťany, sumou 292,39 Eur.
2. Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, Mlynské nivy 1, Bratislava, sumou 2 574,45 Eur.
3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874, Mamateyova 17, Bratislava, sumou 58,74 Eur.
4. Sociálna poisťovňa, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava, sumou 363,68 Eur.
5. Mesto Svidník, IČO: 00 331 023, Sovietskych hrdinov 200/33, Svidník, sumou 58,10 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 25.5.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K012759
Spisová značka: 1K/49/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marcel Popivčák, nar.
26.03.1973, trvale bytom 8. mája 491/2, 089 01 Svidník, správcom ktorého je JUDr. Ján Surma, so sídlom kancelárie
Hlavná 122, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu: Marcel Popivčák, nar. 26.03.1973, trvale bytom 8. mája 491/2,
089 01 Svidník, namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850
05 Bratislava, IČO: 35 937 874 v celom rozsahu prihlásenej pohľadávky pôvodného veriteľa, vedenej v konečnom
zozname pohľadávok pod por. č. 7 až 9 v celkovej výške 291,69 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 25.5.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K012760
Spisová značka: 1K/4/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Renáta Rudová, nar.
20.11.1977, bytom 094 23 Michalok 49, správcom ktorého je HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2,
080 01 Prešov, IČO: 46 333 908, o paušálnej odmene správcu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Renáta Rudová, nar.
20.11.1977, bytom 094 23 Michalok 49, správcom ktorého je HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2,
080 01 Prešov, IČO: 46 333 908, o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a správcovi HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO: 46 333 908,
paušálnu odmenu vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 25.5.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K012761
Spisová značka: 1K/4/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Renáta Rudová, nar.
20.11.1977, bytom 094 23 Michalok 49, správcom ktorého je HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2,
080 01 Prešov, IČO: 46 333 908, o nevyčerpanej časti preddavku takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu HMG Recovery,
k.s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO: 46 333 908, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88
eura zloženého dňa 09.02.2015 na účet tunajšieho súdu pod položkou D19 č. 8/2015.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).

Okresný súd Prešov dňa 25.5.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K012762
Spisová značka: 38K/22/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Milan Štefánik, nar. 25.02.1970, bydlisko Budovateľská
447/5, 911 05 Trenčín, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Milan Štefánik, nar.
25.02.1970, bydlisko Budovateľská 447/5, 911 05 Trenčín, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Milan Štefánik, nar. 25.02.1970, bydlisko Budovateľská 447/5, 911 05
Trenčín.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje Mgr. Martin Hurtiš so sídlom kancelárie Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza,
značka správcu S1559.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.

IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch,
najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú
správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote
najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V
ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať
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V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
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najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú
správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote
najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V
ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať
súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
38K/22/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
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pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 24.5.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K012763
Spisová značka: 40K/21/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa obchodnej spoločnosti KOI s. r. o. so sídlom 017 01
Sverepec 381, IČO 45 340 471, práv. zast. JUDr. Róbert Fatura, advokát, so sídlom Centrum 18/23, 017 01
Považská Bystrica, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť Euro
Continental Building a. s. so sídlom Zamarovská 37/200, 911 05 Trenčín, IČO 46 410 376, takto
rozhodol
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi dlžníka obchodnú spoločnosť Euro Continental Building a. s. so sídlom
Zamarovská 37/200, 911 05 Trenčín, IČO 46 410 376.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku ( § 199 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
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 Trenčín dňa 25.5.2016
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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Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K012764
Spisová značka: 28K/33/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Petra Šimková, nar.
23.03.1979, bydliskom 916 38 Beckov, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so
sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372, na návrh správcu uznesením č.k.
28K/33/2012-338 zo dňa 28.04. 2016 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.05.2016.
Okresný súd Trenčín dňa 25.5.2016
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K012765
Spisová značka: 40K/18/2013

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Michaela Švecová, nar.
07.03.1974, bydliskom Strážovského 1171/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou, uznaného za malý, ktorého správcom
je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom kancelárie Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín, IČO
36 865 265, značka správcu S1436, na návrh správcu uznesením č.k. 40K/18/2013-229 zo dňa 28.04.2016 zrušil
konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.05.2016.

Okresný súd Trenčín dňa 25.5.2016
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K012766
Spisová značka: 38K/21/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa obchodnej spoločnosti unitedplus GmBH so sídlom Im
Lacha 4, 6845 Hohenems, Rakúska republika, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu Feldkirch pod číslom
FN 390462i, pr. zástupca bnt attorneys-at-law s.r.o. so sídlom Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, IČO 35 886 978, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnej spoločnosti CLEANEX GROUP s.r.o. so sídlom
Priemyselná 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 335 347, Slovenská republika, takto
rozhodol
I. Dlžník sa vyzýva, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu spolu s týmto uznesením vyjadril k návrhu 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,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov, ktorých lehota splatnosti uplynie do 30 dní, pri
ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov po lehote splatnosti nie viac ako 30 dní, pri ktorých
možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne splnenie do 30 dní od uplynutia lehoty ich
splatnosti,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov, ktoré sú splatné na požiadanie (na videnie), pri
ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie, ak by sa o ich
splatenie požiadalo nasledujúci deň.
II. Dlžník sa poučuje, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd po splnení zákonných podmienok vyhlási na
jeho majetok konkurz.
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II. Dlžník sa poučuje, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd po splnení zákonných podmienok vyhlási na
jeho majetok konkurz.
III. Dlžník sa poučuje, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie (zák. č.
7/2005 Z.z.), alebo uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, alebo ak 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 trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243
Trestného zákona, za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1
Trestného zákona) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1 Trestného zákona).
IV. Dlžník sa vyzýva, aby sa v lehote do 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 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 25.5.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K012767
Spisová značka: 38K/21/2016
P r e d v o l a n i e d l ž n í k a CLEANEX GROUP s.r.o.
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku : 38K/21/2016
Vo veci
navrhovateľa unitedplus GmBH
Im Lacha 4
6845 Hohenems, Rakúska republika
FN 390462i
Zast.

bnt attorneys-at-law s.r.o.
Cintorínska 7
811 08 Bratislava

proti dlžníkovi CLEANEX GROUP s.r.o.
Priemyselná 5
951 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO 36 335 347
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie
na deň 01.08.2016 o 10:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 105, posch.1.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Keď sa neustanovíte na pojednávanie, môže sa pojednávať vo Vašej neprítomnosti
(§ 101 ods. 2. druhá veta O. s. p.)
Keď sa dáte zastupovať, treba, aby zástupca predložil splnomocnenie už na prvom
pojednávaní.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Podľa § 120 ods. 1 O.s.p. účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z
označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich
vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.
Podľa § 120 ods. 4 O.s.p. súd je povinný poučiť účastníkov, že všetky dôkazy a skutočnosti musia predložiť alebo
označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, 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 Trenčín dňa 25.5.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K012768
Spisová značka: 38K/21/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku : 38K/21/2016
Vo veci
navrhovateľa unitedplus GmBH
Im Lacha 4
6845 Hohenems, Rakúska republika
FN 390462i
Zast.

bnt attorneys-at-law s.r.o.
Cintorínska 7
811 08 Bratislava

proti dlžníkovi CLEANEX GROUP s.r.o.
Priemyselná 5
951 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO 36 335 347
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie
na deň 01.08.2016 o 10:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 105, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka CLEANEX
GROUP s.r.o. a to
veriteľ č. 1: unitedplus GmBH
veriteľ č. 2: Sociálna poisťovňa
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomený veriteľ má právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie doneste listiny, ktoré sa vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny, ktoré má
dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie
svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.
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 prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie doneste listiny, ktoré sa vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny, ktoré má
dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie
svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.
Podľa § 120 ods. 1 O.s.p. účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z
označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich
vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.
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 Trenčín dňa 25.5.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K012769
Spisová značka: 40K/16/2014
Okresný súd Trenčín vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Martin Urík, nar. 18.10.1981, bydliskom 956
55 Veľké Chlievany 109, ktorého správcom je JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01
Považská Bystrica, značka správcu S628, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu pre speňažovanie
majetku, takto
rozhodol
Z á v ä z n ý p o k y n o postupe správcu pri speňažovaní majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu a to
hnuteľného majetku úpadcu - osobné motorové vozidlo zn. ŠKODA Felícia, kategória M1, VIN TMBEFF
613TO322395, evidenčné číslo BN 405 AT, rok výroby 1996, zdvihový objem 1,3, výkon motora 50 kw zapísaného v
súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 170/2014 dňa 05.09.2014 pod položkou K017121
(ďalej len predmet) za nasledovných podmienok:
I. Spôsob speňažovania: formou verejného ponukového konania podľa ustanovenia
§ 92 ods. 1 písm. d) zák. č. 7/2005 Z.z.
v 1. kole za najvyššiu ponuku, najmenej vo výške 100 % súpisovej hodnoty predmetu,
v 2. kole za najvyššiu ponuku, najmenej vo výške 50 % súpisovej hodnoty predmetu,
v 3. kole za najvyššiu ponuku,
v 4. kole priamym predajom z voľnej ruky.
II. Podmienky speňažovania :
správca zverejní oznam o každom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku, na úradnej tabuli obce
Veľké Chlievany a na úradnej tabuli správcu s minimálnym obsahom oznamu: nezameniteľne označený predmet
predaja a výšku minimálnej ceny, za ktorú je možné v danom kole tú ktorú vec nadobudnúť a poučenie o tom, od
kedy do kedy a kde môže záujemca získať podrobné informácie o podmienkach verejného ponukového konania
(ktorých obsahom je lehota na podanie ponúk, spôsob a miesto doručenia ponúk, termín otvárania obálok, lehota na
vyhodnotenie ponúk atď.).
III. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk :
podrobnosti o predávanom majetku uvedie správca v podmienkach predaja,
na vyžiadanie záujemca obdrží v čase a na mieste uvedenom v ozname o verejnom ponukovom
konaní podmienky ponukového konania, fotografie a súpisovú hodnotu hnuteľnej veci, a to za úhradu, ktorú určí
správca v rozsahu za každý jednotlivý výtlačok podmienok ponukového konania,
na vyžiadanie záujemcu je možné vykonať obhliadku hnuteľnej veci na mieste, prípadne poskytnúť iné
informácie o speňažovanom majetku,
ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr v deň a
hodinu určenú správcom na adresu správcu uverejnenú v inzeráte, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a
včas doručené a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne
ako oneskorené,
ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením " konkurz Martin Urík, v
konkurze - neotvárať",
každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
všetky jeho ponuky na tento predmet predaja odmietnu,
riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno
ju meniť, dopĺňať a zobrať späť.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
všetky jeho ponuky na tento predmet predaja odmietnu,
riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno
ju meniť, dopĺňať a zobrať späť.
IV. Obsah ponuky :
označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb
nepodnikateľov meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia)
označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v súpise majetku
určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny,
fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, príp. iného registra,
osvedčujúci postavenie záujemcu, nie staršieho ako 30 dní odo dňa podania ponuky; v prípade fyzickej osoby
nepodnikateľa fotokópiu občianskeho preukazu,
doklad preukazujúci finančné krytie na zaplatenie kúpnej ceny (výpis z účtu, vinkulácia, zmluva o
pôžičke, príp. iný osvedčujúci doklad),
ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle
výpisu z Obchodného registra.
V.
Vyhodnotenie ponúk :
správca vyhodnotí ponuky v termíne, ktorý bude zverejnený v ozname o ponukovom konaní a vyhotoví
o tom úradný záznam,
každý veriteľ má právo byť prítomný pri otváraní obálok s predloženými ponukami,
víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu; ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk; v takom
prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu,
víťaz ponukového konania je povinný uhradiť kúpnu cenu pri podpise kúpne zmluvy
pokiaľ nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy a súčasne k úhrade kúpnej ceny v lehote, ktorá bude
zverejnená v ozname o ponukovom konaní z dôvodov na strane záujemcu, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný,
správca osloví s návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy v poradí ďalšieho úspešného záujemcu, ktorý riadne splnil
všetky podmienky ponukového konania,
v prípade neprimerane nízkej kúpnej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť,
majetok, ktorý nebude možné speňažiť uvedeným spôsobom, môže správca po schválení veriteľským
výborom vylúčiť zo súpisu majetku.
Podľa tohto pokynu bude správca postupovať aj v prípade, že sa v priebehu konkurzu zaradia do všeobecnej
podstaty ďalšie hnuteľné veci.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 25.5.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K012770
Spisová značka: 23K/32/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: eD' system Slovakia, s.r.o., IČO 36413658,
Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, zast.: Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Treskot.sk s.r.o., IČO 47216158, 925 81 Diakovce
868, zast.: Weis & Partners s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, zast.: Weis & Partners s.r.o., Ivánska cesta
30/B, 821 04 Bratislava, takto
rozhodol

Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Treskot.sk s.r.o., IČO 47216158, 925 81 Diakovce 868, zast.: Weis
& Partners s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Radlinského 50,
Piešťany.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok,
v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
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& Partners s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Radlinského 50,
Piešťany.
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Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke
v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.5.2016
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K012771
Spisová značka: 23K/18/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MIND & NES, s.r.o., IČO 44638817, Hviezdna 8, 931
01 Šamorín, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 23336/T, takto
rozhodol

Súd v y z ý v a dlžníka: MIND & NES, s.r.o., IČO 44638817, Hviezdna 8, 931 01 Šamorín, aby sa v lehote 20 dní
od doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a zároveň osvedčil svoju
platobnú schopnosť.
Súd v y z ý v a dlžníka, aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného
konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím vo veci
vyhlásenia konkurzu
bez nariadenia pojednávania.
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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najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím vo veci
vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Súd dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju
platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
Súd poučuje dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na
ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.5.2016
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K012772
Spisová značka: 23K/18/2016
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, ( 0338821511, fax: 033/88 21 191
elektronická adresa: podatelnaOSTT@justice.sk

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
23K/18/2016

Vybavuje/linka
OS Trnava/21200,517

Trnava
25.05.2016

VEC
Upovedomenie veriteľov o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava,
Hlboká 8/1, Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MIND & NES, s.r.o., IČO 44638817,
Hviezdna 8, 931 01 Šamorín, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 23336/T,
upovedomuje veriteľov označených v návrhu:
Veriteľ č. 1 : SR - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 01 Trnava
Veriteľ č. 2 : Sociálna poisťovňa, ústredie Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 03 Bratislava 1
o termíne pojednávania, ktoré je nariadené na deň:
06.07.2016 o 08:45 hod. , č. d. 150 , prízemie, budova Okresného súdu Trnava.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ 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 predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy 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.
JUDr. Jana Tóthová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa s
zákona
Z. z. o Obchodnom vestníku
u d kč.y 200/2011
ňa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom
sídle:vyhotovenia:
www.justice.gov.sk
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veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
JUDr. Jana Tóthová
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.5.2016
JUDr. Jana Tóthová, Sudca
K012773
Spisová značka: 23K/18/2016

PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 23K/18/2016
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa:

proti dlžníkovi:

SR - Daňový úrad Trnava
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava
MIND & NES, s.r.o.
Hviezdna 8, 931 01 Šamorín
IČO: 44 638 817

o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
s u d k y ň a nariaďuje pojednávanie na deň
06.07.2016 o
08:45 hod.
na OKRESNÝ SÚD TRNAVA, Hlavná č. 49 , v miestnosti č. dv.: 150 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 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 urobte návrh 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 !
*) Ak ide o ďalšie pojednávanie, prečiarknite celý tento odsek !
OKRESNÝ SÚD TRNAVA v Trnave, dňa 25.05.2016
JUDr. Jana Tóthová
sudkyňa
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 čistý hodinový zárobok ........................................Eur a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania
je od ..................... do .................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
Predvolaný môže / nemôže nastúpiť do práce na zvyšok zmeny.
V ............................................ dňa ..................................
Pečiatka:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Podpis:
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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pracuje na našom pracovisku v ......................................................................................................,
má čistý hodinový zárobok ........................................Eur a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania
je od ..................... do .................... hodín.
Ušlý zárobok
za prácu sa mu (jej)
zrazí z jeho
(jej) mzdy.
Obchodný vestník
104/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 31.05.2016
Predvolaný môže / nemôže nastúpiť do práce na zvyšok zmeny.
V ............................................ dňa ..................................
Pečiatka:

Podpis:

O.s.p. č. 14 (Predvolanie účastníka na prvé alebo ďalšie pojednávanie vo veci, keď má byť na ňom vypočutý)

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.5.2016
JUDr. Jana Tóthová, Sudca
K012774
Spisová značka: 6K/23/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Brontvaj, nar. 26.08.1974, trvale
bytom Štefánikova 263/10, 029 01 Námestovo (do 22.03.2010 podnikajúci pod obchodným menom: Marián Brontvaj,
s miestom podnikania: Ul. Bernolákova 390/14, 029 01 Námestovo, IČO: 35095938), správcom ktorého je: JUDr.
Radovan Birka, so sídlom kancelárie: Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, takto
rozhodol
Priznáva správcovi JUDr. Radovan Birka, so sídlom kancelárie: Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, paušálnu odmenu
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 24.5.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K012775
Spisová značka: 6K/8/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Miroslav Sobola, nar. 11.10.1982,
trvale bytom Javorová 3070/2, 010 07 Žilina, prechodne bytom: 165 Donore Crescent, Greystone, BT41 1JA Antrim,
North Ireland, Great Britain, ktorého správcom je: JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie: Radlinského 1718,
026 01 Dolný Kubín, v časti o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Návrh konečného rozvrhu výťažku v r a c i a správcovi na prepracovanie.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 24.5.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K012776
Spisová značka: 5K/24/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi: Confidence K&M, s.r.o., so
sídlom: 023 01 Oščadnica 1076, IČO: 46 407 308, právne zastúpeného advokátom: Advokátska spoločnosť s.r.o., so
sídlom Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 813 401, takto
rozhodol
V r a c i a zložiteľovi: Confidence K&M, s.r.o., so sídlom: 023 01 Oščadnica 1076, IČO: 46 407 308 zvyšnú časť
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 723,95 eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
U p r a v u j e učtáreň Okresného
súdu Žilina
vyplatiť
zložiteľovi
preddavok
na úhradu
odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 723,95 eur, ktorý bol zložený
na
účet
Okresného
súdu
Žilina
dňa 16.03.2015,
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V r a c i a zložiteľovi: Confidence K&M, s.r.o., so sídlom: 023 01 Oščadnica 1076, IČO: 46 407 308 zvyšnú časť
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 723,95 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť zložiteľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 723,95 eur, ktorý bol zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 16.03.2015,
evidovaný pod položkou denníka D18 položkou registra č. 23 rok 2015, účt. doklad 40/3-15, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 24.5.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K012777
Spisová značka: 5K/8/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Ing. Darina Schmidtová, nar. 19.09.1971, bytom
Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín (do 31.10.2006 podnikajúca pod obchodným menom: Ing. Darina Schmidtová, s
miestom podnikania: Bysterecká 2063/29, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35077590), o návrhu dlžníčky na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníčky, takto

rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníčke: Ing. Darina Schmidtová, nar. 19.09.1971, bytom Bysterecká 2063/29, Dolný
Kubín (do 31.10.2006 podnikajúca pod obchodným menom: Ing. Darina Schmidtová, s miestom podnikania:
Bysterecká 2063/29, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35077590).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; 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 Žilina dňa 24.5.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K012778
Spisová značka: 3K/36/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AGROSPOL KYSUCE, s.r.o., so sídlom
Svrčinovec 357, 023 12, IČO: 31 576 702, uznesením 3K 36/2013-473 zo dňa 26.4. 2016 zrušil konkurz po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 21.5. 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

115

Obchodný vestník 104/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.05.2016

Okresný súd Žilina dňa 25.5.2016
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K012779
Spisová značka: 3K/9/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadkyne: Jana Piatková, nar. 19.6.1977, bytom Podtureň
511, 033 01 Liptovský Hrádok, adresa pre doručovanie: Hlavná 261, 032 02 Závažná Poruba, správcom ktorého je
Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 664 EUR na účet
správy podstaty. Poukázaná suma slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 664 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 26.4.2016 a
vedeného pod číslom účtovného dokladu 63/4-16.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.

Okresný súd Žilina dňa 25.5.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K012780
Spisová značka: 3K/9/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadkyne: Jana Piatková, nar. 19.6.1977, bytom Podtureň
511, 033 01 Liptovský Hrádok, adresa pre doručovanie: Hlavná 261, 032 02 Závažná Poruba, správcom ktorého je
Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, 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 tritisíc 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 predložiť a doručiť návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred jeho
predložením príslušnému veriteľskému 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.
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 rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 25.5.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K012781
Spisová značka: 4K/23/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Runica Consultants, s.r.o., so
sídlom Bagarova 30, 036 01 Martin, IČO: 36 436 763, uznesením 4K/23/2015-106 zo dňa 29.4. 2016 zastavil
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 24.5. 2016.
Okresný súd Žilina dňa 25.5.2016
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, vyšší súdny úradník
K012782
Spisová značka: 2K/7/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: JP PROGRESS, s.r.o., v
likvidácii, so sídlom Sklené 391, 038 47 Sklené, IČO: 45 975 639, uverejňuje Uznesenie Krajského súdu v Banskej
Bystrici, č.k. 41CoKR 45/2015-213 zo dňa 27.04.2016:

č.k.: 41CoKR/45/2015-213
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka:
JP PROGRESS, s.r.o., v likvidácii, so sídlom Sklené 391, 038 47 Sklené, IČO: 45 975 639, v mene ktorého koná
likvidátorka: Viera Pagáčová, nar. 10.11.1970, bytom Sklené 391, 038 47 Sklené, ktorého predbežným správcom je:
JUDr. Michal Brož, so sídlom kancelárie A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka, o odvolaní veriteľov proti uzneseniu Okresného súdu Žilina, č.k.: 2K 7/2015-105 zo dňa 25.augusta
2015 takto
rozhodol:
Uznesenie Okresného súdu Žilina č.k. 2K 7/2015-105 zo dňa 25. augusta 2015 p o t v r d z u j e .
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V Banskej Bystrici, dňa 27. apríla 2016
JUDr.
Miroslava Púchovská, v.r.
predsedníčka senátu

Okresný súd Žilina dňa 25.5.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K012783
Spisová značka: 4K/19/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martina Miháliková, nar. 2.12.1975,
bytom Bystrická cesta 2138/122, 034 01 Ružomberok, správcom ktorého je: Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, so
sídlom kancelárie Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Priznáva správcovi Mgr. Ing. Gabriele Ďurmanovej, so sídlom kancelárie Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 24.5.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K012784
Spisová značka: 4K/7/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ján Krutošík, nar. 14.10.1974,
bytom M.R. Štefánika 2618/20, 022 01 Čadca, správcom ktorého je: JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, takto
rozhodol
Poukazuje nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 eur na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 18.4.2016,
vedený pod položkou registra 59/2016, pod číslom účtovného dokladu 41/4-16, 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 24.5.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K012785
Spisová značka: 4K/9/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lenka Mehmedovič, nar. 18.4.1979, bytom Lesná 2034/3,
034 01 Ružomberok, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Lenka Mehmedovič, nar. 18.4.1979, bytom Lesná 2034/3, 034 01
Ružomberok.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky (§ 14 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné
cenné papiere
alebo
na pokračovanie
vo zákona
výkoneč.zabezpečovacieho
práva vestníku
dobrovoľnou
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa
200/2011 Z. z. o Obchodnom
dražbou podľa osobitného
predpisu;
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania
o výkon
rozhodnutia
konania saaprerušujú;
Obchodný
vestník
104/2016alebo exekučné Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania: 31.05.2016
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 Žilina dňa 24.5.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K012786
Spisová značka: 4K/4/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lukáš Kučes, nar. 20.11.1991, trvale bytom ul. SNP 446,
013 25 Stráňavy, zdržujúci sa na adrese: Lerchenfelder Strasse 70/72, 1080 Viedeň, Rakúsko, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Lukáš Kučes, nar. 20.11.1991, trvale bytom ul. SNP446, 013 25 Stráňavy.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky (§ 14 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje;
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 23.5.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K012787
Spisová značka: 4K/10/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka: Miroslav Rybárik, nar. 7.3.1969, bytom
Kmeťova 652/4, 015 01 Rajec, správcom ktorého je: LICITOR recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina,
IČO: 45 393 486, takto
rozhodol

Odvoláva subjekt LICITOR recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 45 393 486, z funkcie
správcu dlžníka: Miroslav Rybárik, nar. 7.3.1969, bytom Kmeťova 652/4, 015 01 Rajec.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

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

119

Obchodný vestník 104/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.05.2016

Okresný súd Žilina dňa 24.5.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K012788
Spisová značka: 3K/30/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Gustáv Majdiš, nar. 05.07.1962, bytom
Hurbanova 1183/8, 026 01 Dolný Kubín, podnikajúci pod obchodným menom Gustáv Majdiš - Trides, s miestom
podnikania Aleja Slobody 3054, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17954193, s ukončenou podnikateľskou činnosťou od
31.1.2014, správcom ktorého je JUDr. Andrea Šperková, so sídlom kancelárie Palárikova 76, 022 01 Čadca, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do 15 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. 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 tritisíc 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 vždy do 15 dní od uplynutia kalendárneho štvrťroka predkladať súdu výpis z evidencie
pohľadávok proti podstate s vyznačením pohľadávok proti podstate, ktoré boli zaplatené a dňa, kedy sa tak stalo (§
87 ods. 10 zákona č. 7/2005 Z.z.). Zároveň je správca povinný v tejto lehote súdu predkladať aj fotokópie výpisov z
účtov správy podstaty.
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 25.5.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K012789
Spisová značka: 1K/13/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AHP SERVIS, s.r.o., Robotnícka 841,
039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 411 515, správcom ktorého je: SKP, k.s., IČO: 44 915 691, so sídlom kancelárie:
Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, v časti o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35
776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod prihlásených pohľadávok veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka
Kráľa 2, Žilina, vo výške 162,20 €, zapísaných v konečnom zozname pohľadávok vyhotovenom ku dňu 18.11.2015
pod č. 24 - 27, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
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Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

Okresný súd Žilina dňa 25.5.2016
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K012790
Spisová značka: 29K/18/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Ján Tušjak, nar. 27.12.1957, bydliskom Zakvášov 1520/39, 017 01 Považská Bystrica, štátny občan SR, uznaný za
malý, o návrhu správcu na odvolanie z funkcie správcu, takto
rozhodol
Opravuje sa výrok II. uznesenia tunajšieho súdu č.k. 29K/18/2012-259 zo dňa 16.05.2016, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 24.05.2016 tak, že výrok znie: Súd zvoláva schôdzu veriteľov,
ktorá sa bude konať v sídle Okresného súdu Trenčín, Piaristická 27, Trenčín v miestnosti č. 126 dňa 22.06.2016 o
9:30 hod.
V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č.k. 29K/18/2012-259 zo dňa 16.05.2016 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu
Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
Náležitosti odvolania: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a
datované, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha.
Okresný súd Trenčín dňa 30.5.2016
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K012791
Spisová značka: 29K/23/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
obchodnú spoločnosť Pamantec, a.s. v konkurze, so sídlom Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom,
IČO 46 056 572, o návrhu správcu na odvolanie z funkcie správcu, takto
rozhodol
Opravuje sa výrok II. uznesenia tunajšieho súdu č.k. 29K/23/2012-432 zo dňa 16.05.2016, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 24.05.2016 tak, že výrok znie: Súd zvoláva schôdzu veriteľov,
ktorá sa bude konať v sídle Okresného súdu Trenčín, Piaristická 27, Trenčín v miestnosti č. 126 dňa 22.06.2016 o
9:00 hod.
V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č.k. 29K/23/2012-432 zo dňa 16.05.2016 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu
Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
Náležitosti odvolania: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a
datované, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha.
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Okresný súd Trenčín dňa 30.5.2016
JUDr. Michal Fiala, samosudca
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