Obchodný vestník 110/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.06.2016

K013388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Csikos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 371/9, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1984
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2014 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/16/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca týmto v súlade s ust. § 40 ods. 1, písm. b) vyhlášky č. 665/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
preraďuje časť výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty do všeobecnej podstaty nasledovne:

Opis súpisovej zložky, z ktorej má byť preradený výťažok zo speňaženia

Označenie
Označenie podstaty, z ktorej podstaty, do ktorej Výška výťažku
bol výťažok zo speňaženia bol výťažok zo
preradeného do
vyradený
speňaženia
podstaty
zaradený

byt  č. 21 vo vchode č. 4, vo vchode č. 9, nachádzajúci sa na 5. poschodí
bytového domu so súpisným číslom 371, postaveného na parcele č. 2578,
ktorý je zapísaný na LV č. 4414, pre okres Dunajská Streda, obec Dunajská
Streda, katastrálne územie Dunajská Streda, vo výlučnom vlastníctve
Úpadcu a spoluvlastnícky podiel Úpadcu na spoločných priestoroch a
zariadeniach a príslušenstve bytového domu, v ktorom sa byt nachádza o
veľkosti 68/2249 vo vlastníctve Úpadcu

oddelená podstata
zabezpečeného veriteľa
Mesto Dunajská Streda,
čísla zabezpečených
pohľadávok 10,11

všeobecná
podstata

19.909,88 EUR

SKP, k.s., správca

K013389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ECOBAU GROUP, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 095 333
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/4/2015 1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/4/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: ECOBAU GROUP,
a.s., so sídlom: Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, IČO: 44 095 333, sp. zn. 3K/4/2015 (ďalej len „úpadca“),
týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku
nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty):
Veriteľ: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave

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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Sídlo: Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

1.800,- €
1
Neuplatnené
423
02.06.2016

V Bratislave, dňa 02.06.2016
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K013390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AVICENUM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osadná 11, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 045 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavol Malich
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2016 S277
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Pavol Malich, so sídlom Dunajská 25, 811 08 Bratislava, správca úpadcu: AVICENUM, s.r.o., so sídlom
Osadná 11, 831 03 Bratislava, IČO: 36 045 250, v súlade s § 32 ods. 7 písmeno b) ZKR oznamuje číslo bankového
účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť
zložená samostatná kaucia.
Účet vedený v Sberbank Slovensko, a.s., IBAN: Sk 35 3100 0000 0040 0084 3604, SWIFT: LUBASKBX.
Výška kaucie: 350, EUR
Pri úhrade kaucie je potrebné uviesť variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
JUDr. Pavol Malich
Správca úpadcu AVICENUM, s.r.o.

K013391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Pinkavová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Gorazda 3002/1, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1982
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/39/2015 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/39/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 4
pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke, zahraničnej banke alebo inej obdobnej inštitúcii

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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suma
140,21 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR 140,21 EUR
deň zapísania majetku
01.06.2016
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
deň vylúčenia majetku zo súpisu

dôvod vylúčenia majetku zo súpisu


LexCreditor k.s.

K013392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahomíra Rossák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 21, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1956
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/1/2016 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/1/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 3
pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke, zahraničnej banke alebo inej obdobnej inštitúcii
suma
11,84 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná obdobná
Československá obchodná banka, a.s.
inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR
11,84 EUR
deň zapísania majetku
01.06.2016
majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods.
dôvod zapísania majetku
1 ZKR
zrážka z dôchodku úpadcu, poukázaná Sociálnou poisťovňou na účet správcu
deň vylúčenia majetku zo súpisu

dôvod vylúčenia majetku zo súpisu


Súpisová zložka majetku č. 4
pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke, zahraničnej banke alebo inej obdobnej inštitúcii
suma
910,00 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná obdobná
Československá obchodná banka, a.s.
inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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910,00 EUR
01.06.2016
majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods.
1 ZKR
výťažok z exekučných zrážok, poukázané na účet správcu



LexCreditor k.s.

K013393
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty:
Súpisová zložka majetku:
č. záp.

opis

súpisová hodnota

1. peňažná pohľadávka  preddavok na odmenu predbežného správcu
2. peňažná hotovosť
3. zostatok na účte v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s.

mena

663,88

EUR

1.700,00

EUR

90,25

EUR

448,12

EUR

4. peňažná pohľadávka podľa rozsudku OS Bardejov č. k. 6 C 192/200946
zo dňa 29.10.2010
5. nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 769, okres Košiceokolie, obec Sokoľ,
kat. územie Sokoľ ako parc. Č. 832/3 o výmere 98 m2, druh pozemku
Ostatná plocha, v podiele 1/1

294,00

EUR

Košice, 02.06.2016
JUDr. Miroslav Vereb
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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K013394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kavecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T.J.TATRAN Bytčica, Bystrická 552, 010 09 Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Marianske namestie 161/20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/6/2016S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/6/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu: Vladimír Kavecký , nar.30.10.1970, bytom T.J.TATRAN Bytčica, Bystrická 552, 010 09
Bytčica  Žilina, kde bol uznesením Okresného súdu Žilina pod č.k. 6K/6/2016 zo dňa 09.05.2016 Mgr. Michal
Miho ustanovený za konkurzného správcu, správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárií správcu na adrese: Mariánske námestie 161/20, 010 01 Žilina, v pracovných dňoch pondelok až piatok
v úradných hodinách od 8 00 do 11.00 a od 12:30 do 15.30 . Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť
písomne alebo telefonicky na mob. čísle: 0903 801 595.
Mgr. Michal Miho správca

K013395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

DEKOR spoločnosť s ručením obmedzeným
Plechotice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plechotice 0, 076 11 Plechotice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 675 913
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/59/2015S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/59/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zápise do zoznamu pohľadávok pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty.
Pohľadávka veriteľa FELDER KG, Rakúsko, prihlásená prihláškou nezabezpečených veriteľov v celkovej sume
2.610,66€.

K013396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SUGARBOOKS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mariánska 277, 951 45 Horné Lefantovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 833 865
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31K/48/2015 S 439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/48/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnujem súpis všeobecnej podstaty o finačné prostriedky vo výške 153,90 €  vymožené pohľadávky v mesiaci
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. Mariana Zavacká správca

K013397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Krésová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žirany 80, 934 01 Žirany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.3.196
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán, 31K/27/2014 S423
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/27/2014 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty úpadcu zverejňuje v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a vykonávacích predpisov doplnenie súpisu majetku podstát, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia
zistený a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty.
Druh
Zrážka z odmeny
zamestnávateľom

úpadcu

vykonávaná

Dátum
obstarania

Adresa miesta, kde sa vec Podiel
nachádza
úpadcu

05/2016

Správcovský účet

1/1

Súpisová hodnota v € pripadajúca na
podiel úpadcu
2274,45

JUDr. Jozef Majorán, správca

K013398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sojka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavce 74, 952 01 Žitavce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.5.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/16/2015 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/16/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty úpadcu zverejňuje v zmysle § 76 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a vykonávacích predpisov súpis majetku podstát, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený
a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty.
Všeobecná podstata – iná majetková hodnota
Nominálna hodnota a Adresa miesta, kde sa vec Podiel
Druh
mena
nachádza
úpadcu
Zrážka z odmeny úpadcu za
19,93
Správcovský účet
1/1
mesiace 04/2016

Súpisová hodnota v € pripadajúca na
podiel úpadcu
19,93

JUDr. Jozef Majorán, 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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K013399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dáša Zgiborová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 2504/11, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.8.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2016 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/18/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Dáša Zgiborová, nar. 11.08.1970, bytom Košická 2504/11, 066 01 Humenné, oznamuje, že dňom
zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii JUDr.
Lenky Jamnickej, Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, Slovenská republika, a to v pracovných dňoch od 8.00 do
14.00. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na emailovej adrese lenka.gregova@gmail.com
alebo telefonicky na telefónnom čísle 00421 910 809 850.
JUDr. Lenka Jamnická

K013400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Poláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Thurócziho 979/76, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/56/2015 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/56/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty úpadcu zverejňuje v zmysle § 76 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a vykonávacích predpisov súpis majetku podstát, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený
a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty.
Všeobecná podstata – iná majetková hodnota
Nominálna
hodnota a mena

Druh

Daňový bonus požadovaný v DP za 2015, poukázaný
256,92 €
Finančným riaditeľstvom na správcovský účet
Zrážka o príjmu úpadcu v rozsahu, v akom podlieha
246,30 €
výkonu rozhodnutia alebo exekúcii za mesiac 05/2016.

Adresa miesta, kde sa Podiel
vec nachádza
úpadcu

Súpisová
hodnota
v
€
pripadajúca na podiel úpadcu

Správcovský účet

1/1

256,92

Správcovský účet

1/1

246,30

JUDr. Jozef Majorán, správca

K013401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dáša Zgiborová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 2504/11, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.8.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2016 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/18/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Call to lodge a claim
V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: (ďalej len "Úpadca") Dáša
Zgiborová, nar. 11.08.1970, bytom Košická 2504/11, 066 01 Humenné, Vám oznamujem, že Uznesením Okresného
súdu Prešov, sp. značka: 2K/18/2016, č.k. 2K/18/201679, zverejneným dňa 27.5.2016, bol vyhlásený konkurz
Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor Dáša Zgiborová, date of birth 11.08.1970, address Košická 2504/11, 066 01 Humenné, Slovak
republic, I am obliged to inform you that with the resolution of the District court Prešov, No. 2K/18/2016,
2K/18/201679 publiced 27th of May 2016 bancruptcy procedure was on the Debtor Dáša Zgiborová.
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 28.5.2016. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka.
This resolution of the District court Prešov became valid on 28th May 2016. The bancruptcys procedure was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkkrze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Prešov, Grešova 3,
080 01 Prešov, Slovenská republika, k sp. značke 2K/18/2016 a v jednom rovnopise správcovi na adresu JUDr.
Lenka Jamnická, Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva
spolu s určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu pre doručovanie písomností , ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy 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
bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Prešov (District court Prešov), Grešova 3, 080 01 Prešov,
Slovak republic, to the No. 2K/18/2016 and in one original to the bancruptcy trustee to the address JUDr. Lenka
Jamnická, Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, Slovak republic. Each claim must be lodged separetely. The
lodgement of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of
the creditor and of the debtor., the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the claim
has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain condictions lodge their
claims in the same way. They also state in the registration form the condiction on which the claim is dependent.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about
the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency names as EUR. Documents proving
the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim. In case the
address or a seat in the Slovak republic has to be stated. In case a non financial claim si lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added.
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako aj
to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its elevation, as
well as this, if in connection with of his claim requisition right of priority, cover of jus in re or reserve the possessive
law, and on what property is his quarentee refer.

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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Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky). Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie
alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or wil be not signed, dated or an expert
opinion (in case of non financial claim) will not be attached to the lodgement of claim will not be considered as
claims in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or the correct the
incorrect of the incoplete lodgement of claim.
Veriteľ podľa § 30 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according § 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place or seat is not obvious from the bussiness
documentation of the debtor.
JUDr. Lenka Jamnická, správca/ trustee

K013402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Casa Invest, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Mlyne 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 729 100
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom správcovskej kancelárie Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad,
zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1209, správca úpadcu
: Casa Invest, s. r. o. so sídlom Pri Mlyne 5, 080 01 Prešov, IČO: 31 729 100 (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa
ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky nasledovného
veriteľa (ktorého prihláška pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Sídlo: Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
IČO: 215 759
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 4.121,50 €
Počet uplatnených pohľadávok: 2
Doručenie prihlášky dňa: 30.05.2016
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 43,44
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 30.05.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jozef Beňo, PhD.,
správca úpadcu

K013403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Horová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 6, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Michalská bašta 12, 940 54 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2014S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Miloš Ágg, správca so sídlom Michalská bašta 12, 94054 Nové Zámky, správca úpadcu Mária Horová v
konkurze, Rovniankova 6, 85102 Bratislava, narodená 9.5.1962, oznamuje, že dňom 15.6.2016 (vrátane) sa mení
adresa kancelárie správcu tak, že adresa kancelárie správcu bude umiestnená na adrese: Lužná 6, 85104
Bratislava, a úradné hodiny správcu budú ustanovené od pondelka do piatku každý deň od 9.00 hod. do 15.00 hod.

K013404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tibor Kraščenič v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopanická 62/42, 949 07 Nitra  Janíkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Michalská bašta 12, 940 54 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/14/2014S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/14/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Miloš Ágg, správca so sídlom Michalská bašta 12, 94054 Nové Zámky, správca úpadcu Ing. Tibor Kraščenič v
konkurze, nar. 1.1.1969, Kopanická 62/42, 94907 Nitra – Janíkovce, oznamuje, že dňom 15.6.2016 (vrátane) sa
mení adresa kancelárie správcu tak, že adresa kancelárie správcu bude umiestnená na adrese: Lužná 6, 85104
Bratislava, a úradné hodiny správcu budú ustanovené od pondelka do piatku každý deň od 9.00 hod. do 15.00 hod.

K013405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Pauschek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 9, 900 91 Limbach
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2016 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/18/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Pauschek, trvale bytom Sadová 9, 900 91
Limbach, týmto oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu v uvedenej veci je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Martina Mrázová, Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava,
v úradných hodinách: Pondelok – Piatok v čase od 09:00 – 17:00 hod. Termín nahliadnutia si môžu účastníci
konania dohodnúť na telefónnom čísle: 02/555 655 69, alebo na emailovej adrese: martina@mrazova.sk .
V Bratislave dňa 03.06.2016
JUDr. Martina Mrázová, Správca konkurznej podstaty

K013406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Pauschek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 9, 900 91 Limbach
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2016 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/18/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam čísla účtu správy majetku pre účely zloženia kaucie
JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Pauschek, trvale bytom Sadová 9, 900 91
Limbach týmto oznamuje účastníkom konania číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu podľa ustanovenia § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, za popretie pohľadávky
veriteľov. Účet pre uvedený účel je vedený v Sberbank Slovensko, a.s., Bratislava, číslo účtu: IBAN: SK89 3100
0000 0040 0101 4904 SWIFT: LUBASKBX.
V Bratislave dňa 03.06.2016
JUDr. Martina Mrázová, Správca konkurznej podstaty

K013407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Szolgayová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Bottu 40/202, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.4.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Michalská bašta 12, 940 54 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/68/2012S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/68/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Miloš Ágg, správca so sídlom Michalská bašta 12, 94054 Nové Zámky, správca úpadcu Anna Szolgayová (v
súčasnosti Budová) v konkurze, narodená 24.4.1972, J. Bottu 202/40, 93401 Levice, oznamuje, že dňom 15.6.2016
(vrátane) sa mení adresa kancelárie správcu tak, že adresa kancelárie správcu bude umiestnená na adrese: Lužná
6, 85104 Bratislava, a úradné hodiny správcu budú ustanovené od pondelka do piatku každý deň od 9.00 hod. do
15.00 hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Matejka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závada 221, 955 01 Závada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Michalská bašta 12, 940 54 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/28/2015S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/28/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Miloš Ágg, správca so sídlom Michalská bašta 12, 94054 Nové Zámky, správca úpadcu Dušan Matejka v
konkurze, narodený 07.08.1968, trvalý pobyt: Závada 221, Závada, oznamuje, že dňom 15.6.2016 (vrátane) sa
mení adresa kancelárie správcu tak, že adresa kancelárie správcu bude umiestnená na adrese: Lužná 6, 85104
Bratislava, a úradné hodiny správcu budú ustanovené od pondelka do piatku každý deň od 9.00 hod. do 15.00 hod.

K013409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SH TRADE, s.r.o., Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rhodyho 14, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 712 673
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/31/2012 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/31/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY
Súpisová zložka č. 9 - Peňažná pohľadávka
Celková suma a mena: 281.223,30 EUR s prísl.
Právny dôvod vzniku: Pohľadávka z neúčinnosti reštrukturalizačného plánu dlžníka SlovZink, a.s. voči úpadcovi
ako účastníkovi reštrukturalizačného plánu v reštrukturalizačnej veci vedenej Okresným súdom Trenčín pod sp. zn.:
28R/3/2012.
Dlžník: SlovZink, a.s., so sídlom: Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava  mestská časť Karlova Ves, IČO: 35 772
204
Súpisová hodnota: 281.223,30 EUR
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR  majetok podliehajúci konkurzu, ktorý úpadca nadobudol
počas konkurzu
Deň zaradenia do súpisu: 03.06.2016

K013410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Pauschek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 9, 900 91 Limbach
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
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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Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2016 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/18/2016
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 Ján Pauschek, nar.
10.06.1956, trvale bytom Sadová 9, 900 91 Limbach oznamujeme, že bol na majetok úpadcu Uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp.zn. 2K/18/2016zo dňa 25.05.2016 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
105/2016 dňa 01.06.2016 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená JUDr. Martina Mrázová.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Ján Pauschek, born on June 10th 1956, Sadová 9, 900 91 Limbach, our duty is to inform you, that District Court
Bratislava I, No. 2K/18/2016 on the 25th of May 2016 and promulgated in the Commercial bulletin No. 105/2016
from the 1st of June 2016 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Martina
Mrázová as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods.
9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 preprinted form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application,whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 03.06.2016
JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty

K013411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OKinvest s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynarovičova 7, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 882 145
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/25/2015 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/25/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z konania tretieho zasadnutia veriteľského výboru v konkurznom konaní úpadcu OKinvest s.r.o.,
sídlom Mlynarovičova 7, 851 03 Bratislava, IČO: 43 882 145
konaného dňa 26. mája 2016 o 9,00 hod. v Bratislave, Mlynské nivy 56
(konkurzné konanie vedené pod č.k. 4K/25/2015 na Okresnom súde Bratislava I)

Zvolávateľ zasadnutia: DP Transport a.s., predseda veriteľského výboru

Prítomní členovia veriteľského výboru:

1. DP Transport a.s., Borinka 361, IČO: 35 727 675
zastúpený: Mgr. Ing. Miroslav Ondrej, splnomocnenec
predseda veriteľského výboru
1. AlcaPolis Real s.r.o., Mlynské nivy 56, Bratislava, IČO: 31 345 522
zastúpený: Ing. Ján Laca, splnomocnenec
1. KORUNA Finance s.r.o., Mlynské nivy 56, Bratislava, IČO: 35 721 219
zastúpený: Ing. Ján Laca, splnomocnenec
4.Viscon Group s.r.o., Vinohradská 11, Hlohovec, IČO: 46 446 630
zastúpený: Ľuboš Miklošík, konateľ

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

15

Obchodný vestník 110/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.06.2016

5.Viscon, s.r.o., Vinohradská 11, Hlohovec, IČO: 36 265 233
zastúpený: Ľuboš Miklošík, konateľ

Prítomný správca konk. podstaty: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl

Program zasadnutia veriteľského výboru:
·

priebežná správa správcu o jeho činnosti počas konkurzu

Predseda veriteľského výboru zistil pri otvorení zasadnutia, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný,
nakoľko sa prezentovali všetci piati členovia veriteľského výboru.

Predseda veriteľského výboru takisto privítal na jeho zasadnutí správcu konkurznej podstaty JUDr. Ing.
Vladimíra Neuschla, ktorý bol pozvaný na toto zasadnutie veriteľského výboru.

Na výzvu predsedu veriteľského výboru správca JUDr. Ing. Vladimír Neuschl predniesol správu o jeho
doterajšej činnosti počas konkurzu, v ktorej oboznámil prítomných veriteľov najmä o nasledovných
záležitostiach:
a. Prebieha speňažovanie akcií, ktoré patria do všeobecnej podstaty. V Obchodnom vestníku z 4.5.2016 bolo
zverejnené druhé kolo verejnej obchodnej súťaže na predaj predmetných akcií z konkurznej podstaty, avšak
správcovi v stanovenej lehote nebola doručená ponuka žiadneho záujemcu. Správca v súlade so záväzným
pokynom veriteľského výboru bude pokračovať tretím kolom verejnej obchodnej súťaže na predaj akcií.
b. Správca oboznámil členov veriteľského výboru s právnou a ekonomickou analýzou o možnostiach domáhať
sa odporovateľnosti niektorých právnych úkonov úpadcu, urobených pred začatím konkurzu, ktoré už
identifikovala predchádzajúca správkyňa Mgr. Gregáňová vo svojich písomných správach pre súd
a veriteľský výbor. Správca informoval, že záver týchto analýz je nízka pravdepodobnosť úspechu správcu
v snahe domôcť sa odporovateľnosti právnych úkonov úpadcu, pričom takéto konanie správcu so značne
pochybným výsledkom pravdepodobne len neúmerne predĺži konkurz a zaťaží ho neefektívnymi nákladmi.
Správca JUDr. Ing. Vladimír Neuschl tak neodporúča, aby sa pristúpilo k odporovaniu úkonov dlžníka,
urobených pred začatím konkurzu, a požiadal, aby veriteľský výbor k tejto záležitosti zaujal stanovisko.

Na základe uvedeného veriteľský výbor všetkými piatimi prítomnými hlasmi svojich členov schválil nasledovné
uznesenie:

Veriteľský výbor schvaľuje:
·
·

priebežnú správu správcu JUDr. Ing. Vladimíra Neuschla o jeho činnosti počas konkurzu,
schvaľuje správcom navrhovaný postup, aby správca počas konkurzu neuplatnil odporovateľnosť
úkonov úpadcu urobených pred začatím konkurzu, pričom veriteľský výbor vyzýva správcu, aby sa
usiloval o čo najrýchlejšie speňaženie majetku úpadcu, rozdelenie výťažku veriteľom a následné
skončenie konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je aj prezenčná listina prítomných veriteľov.

V Bratislave dňa 26. mája 2016

Za predsedu veriteľského výboru DP Transport a.s.

Mgr. Ing. Miroslav Ondrej, splnomocnenec

K013412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemocnica Topoľčany n.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 971 981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Michalská bašta 12, 940 54 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2012S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Miloš Ágg, správca so sídlom Michalská bašta 12, 94054 Nové Zámky, správca úpadcu Nemocnica Topoľčany
n.o. v konkurze, Pavlova 17, 955 01 Topoľčany, IČO: 37971981, oznamuje, že dňom 15.6.2016 (vrátane) sa mení
adresa kancelárie správcu tak, že adresa kancelárie správcu bude umiestnená na adrese: Lužná 6, 85104
Bratislava, a úradné hodiny správcu budú ustanovené od pondelka do piatku každý deň od 9.00 hod. do 15.00 hod.

K013413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Maga v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 443/91, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.4.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Michalská bašta 12, 940 54 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/46/2013S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/46/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31K/46/2013
Iné zverejnenie

Mgr. Miloš Ágg, správca so sídlom Michalská bašta 12, 94054 Nové Zámky, správca úpadcu Marek Maga v
konkurze, narodený 28.04.1973, Partizánska 443/91, 949 11 Nitra, oznamuje, že dňom 15.6.2016 (vrátane) sa mení
adresa kancelárie správcu tak, že adresa kancelárie správcu bude umiestnená na adrese: Lužná 6, 85104
Bratislava, a úradné hodiny správcu budú ustanovené od pondelka do piatku každý deň od 9.00 hod. do 15.00 hod.

K013414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Kurucová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírovce 649, 951 15 Mojmírovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Michalská bašta 12, 940 54 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/83/2015S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/83/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Miloš Ágg, správca so sídlom Michalská bašta 12, 94054 Nové Zámky, správca úpadcu Dana Kurucová v
konkurze, narodená 1.11.1965, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt: 95115 Mojmírovce 649, oznamuje, že
dňom 15.6.2016 (vrátane) sa mení adresa kancelárie správcu tak, že adresa kancelárie správcu bude umiestnená
na adrese: Lužná 6, 85104 Bratislava, a úradné hodiny správcu budú ustanovené od pondelka do piatku každý deň
od 9.00 hod. do 15.00 hod.

K013415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elemír Šípoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodná 10145/30, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/8/2016 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/8/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie čísla bankové účtu na účel skladania kaucie podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca úpadcu: Elemír Šípoš, dát. nar.: 25.09.1970, bytom: Závodná 10145/30, 821
06 Bratislava (ďalej len „Úpadca"), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7) písm. b) zZKR oznamuje nasledovné
číslo bankového účtu na účely skldania kaucie podľa uvedeného ustanovenia ZKR:

IBAN: SK60 0200 0000 0036 8089 6958
BIC kód: SUBASKBX
Vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.

Uvedený bankový účet zároveň predstavuje osobitný bankový účet na účely konkurzného konania vedeného na
majetok 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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K013416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Fiala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tešedíková 77/A, 841 06 Bratilsava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/48/2014 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/48/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Marián Fiala fyzická osoba, sídlo SKP:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, týmto oznamuje, že:
 dňa 02.06.2016 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa Juraj Vaško, Skerličova 1/A, Bratislava
v celovej sume 38.119,14 Eur, ktorá bola doručená po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
V Bratislave dňa 03.06.2016
JUDr. Martina Mrázová
Správca konkurznej podstaty

K013417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Fiala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tešedíková 77/A, 841 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/48/2014 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/48/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Marián Fiala fyzická osoba, sídlo SKP:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, týmto oznamuje, že:
 dňa 02.06.2016 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa Juraj Vaško, Skerličova 1/A, Bratislava
v celovej sume 7.039,55 Eur, ktorá bola doručená po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
V Bratislave dňa 03.06.2016
JUDr. Martina Mrázová
Správca konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K013418
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
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: Tatra banka., so sídlom Karadžičova Hodžovo námestie 3,811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930,
doručená správcovi dňa 28.09.2015 po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláškou pohľadávky:
Prihláška pohľadávky por. č.
1.

Prihlásená suma vr. príslušenstva v EUR
228.887,54 €

K013419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KB Building s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 536 016
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/23/2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/23/2009
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

XIV. zasadnutie veriteľského výboru
KB Building s.r.o., sídlo: Hollého 10, 949 01 Nitra, IČO: 36 536 016
Spisová značka: 31 K/23/2009
Zvolanie zasadnutia veriteľského výboru bolo doručované právnym zástupcom členov veriteľského výboru.
Posledný známy právny zástupca člena veriteľského výboru: STREMAX BAU, s.r.o., ktorému bolo doručené
zvolanie zasadnutia informoval predsedu veriteľského výboru o tom, že členovi veriteľského výboru už neposkytuje
právne služby, a že ho už nezastupuje v tomto konkurznom konaní.
Následne predseda veriteľského výboru doručoval zvolanie zasadnutia priamo členovi veriteľského výboru:
STREMAX BAU, s.r.o. na adresu sídla uvedenú v obchodnom registri.
Táto zásielka so zvolaním zasadnutia sa vrátila neprevzatá s poznámkou „Adresát neznámy“.

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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Zasadnutie veriteľského výboru sa teda konalo v neprítomnosti člena veriteľského výboru: STREMAX BAU, s.r.o.

Na účely uznášaniaschopnosti sa za prítomných členov výboru považujú hlasujúci členovia – v súlade s ust. § 38
ods. 3 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
Prítomní:
1. Uni Credit Bank Czech Republic, a.s. – v zastúpení: JUDr. Petra Baňáková – na základe plnej moci
2. DANEK, s.r.o. – v zastúpení: JUDr. Peter Havlík – na základe plnej moci

Program XII. zasadnutia veriteľského výboru:
I.

Hlasovanie o predloženom návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov

I.

Záver

Návrhy uznesení:
I.Hlasovanie o predloženom návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Predseda veriteľského výboru predniesol návrh na hlasovanie o návrhu konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov v súlade s návrhom predloženým správcom zo dňa 15.3.2016, uverejneným
v Obchodnom vestníku Č. 55/2016, deň vydania 21.3.2016.
V lehote určenej správcom v poučení neboli veriteľskému výboru doručené žiadne námietky proti návrhu konečného
rozvrhu výťažku.
Predseda veriteľského výboru navrhuje schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov, v súlade s návrhom predloženým správcom zo dňa 15.3.2016, uverejneným v Obchodnom vestníku Č.
55/2016, deň vydania 21.3.2016.
Veriteľský výbor pristúpil k hlasovaniu s týmto výsledkom:
Ø za schválenie návrhu .................................................2 hlasy
Ø proti schváleniu návrhu .............................................0 hlasov
Ø zdržal sa hlasovania ...................................................0 hlasov

Veriteľský výbor vydal toto
Uznesenie č. 1
„Veriteľský výbor schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, v súlade s návrhom
predloženým správcom zo dňa 15.3.2016, uverejneným v Obchodnom vestníku Č. 55/2016, deň vydania
21.3.2016“.

II.

Záver
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Členovia veriteľského výboru vyhlasujú, že už nemajú ďalšie návrhy.

V Nitre, dňa 23.05.2015

Predseda veriteľského výboru:
Uni Credit Bank Czech Republic, a.s.
V zastúp.: JUDr. Petra Baňáková, na základe plnej moci

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

Prílohy: Email právneho zástupcu STREMAX BAU, s.r.o.
Hlasovanie člena veriteľského výboru
Potvrdenie o neprevzatí zásielky členom veriteľského výboru

K013420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KB Building s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 536 016
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/23/2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/23/2009
Druh podania:
Iné zverejnenie

Schválený návrh konečného rozvrhu výťažku
V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KB Building s.r.o., Hollého 10, 949 01 Nitra, IČO: 36 536
016, č.k.: 31K/23/2009 týmto v zmysle ustanovenia §101 zákona č. 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov platnom do 31.12.2011 (ZoKR) zverejňujem Schválený návrh konečného výťažku.
Návrh konečného výťažku bol schválený veriteľským výborom na zasadnutí dňa 23.05.2015 predkladám na
zverejnenie schválený návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
K dnešnému dňu suma určená na uspokojenie všetkých veriteľov predstavuje čiastku 75 229,85 EUR (suma po
odpočítaní odmeny správcu konkurznej podstaty, súdneho poplatku za ukončenie konkurzu, rezervy
a predpokladaných nákladov súvisiacich s ukončením konkurzu).
Špecifikácia uspokojovania jednotlivých veriteľov:
Celková uznaná suma zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu 7. 424 664,71€. V tejto
sume sú zahrnuté i nároky veriteľov oddelenej podstaty, ktoré neboli uspokojené v rámci rozvrhu oddelených
podstát a boli v súlade s §94 ZoKR presunuté do všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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výťažok
z už Zistená pohľadávka
%
realizovaného
pre účely konečného
uspokojenia
čiastk. rozvrhu
rozvrhu výťažku

Konečný
%podiel
výťažok pre zist.
veriteľa
pohľ.

480,36€

8961,79€

1,013242387884

90,80 €

0,12%

832,64€
1975,82€
3225,53€

42,36€
100,52€
164,10€

790,28€
1875,30€
3061,43€

1,013242387884
1,013242387884
1,013242387884

8,01 €
19,00 €
31,02 €

0,01%
0,03%
0,04%

43337,87€

1,013242387884

439,12 €

0,58%

45660,84€

2322,97€

12194,72€

620,40€

11574,32€

1,013242387884

117,28 €

0,16%

174185,85€
2330,50€

8861,60€
118,57€

165324,25€

1,013242387884

1 675,14 €

2,23%

2211,98€

1,013242387884

22,41 €

0,03%

28531,22€

1,013242387884

289,09 €

0,38%

30060,53€
107172,27€

1529,31€
5452,32€

101719,95€

1,013242387884

1 030,67 €

1,37%

511,01€

1,013242387884

5,18 €

0,01%

4508,95€

1,013242387884

45,69 €

0,06%

13725,21€

1,013242387884

139,07 €

0,18%

42607,57€

1,013242387884

431,72 €

0,57%

45835,54€

1,013242387884

464,43 €

0,62%

353,43€
39719,24€

1,013242387884
1,013242387884

3,58 €
402,45 €

0,00%
0,53%

951294,82€

1,013242387884

9 638,92 €

12,81%

70584,48€

1,013242387884

715,19 €

0,95%

33270,92€

1,013242387884

337,12 €

0,45%

41620,13€

1,013242387884

421,71 €

0,56%

22747,18€

1,013242387884

230,48 €

0,31%

6284,30€

1,013242387884

63,68 €

0,08%

451,33€
2282,55€
170956,05€

1,013242387884
1,013242387884
1,013242387884

4,57 €
23,13 €
1 732,20 €

0,01%
0,03%
2,30%

32055,13€

1,013242387884

324,80 €

0,43%

74460,08€

1,013242387884

754,46 €

1,00%

2231,52€

1,013242387884

22,61 €

0,03%

11554,29€

1,013242387884

117,07 €

0,16%

48937,83€

1,013242387884

495,86 €

0,66%

3760,18€

1,013242387884

38,10 €

0,05%

Zistená
pohľadávka

p.č Veriteľ
1.

AZ KLIMA SK, s.r.o.

2.
3.
4.

Ján Balog
Bauer Karel
B.E.N., s.r.o.

5.

ASSA ABLOY Entrance Systems,
spol. s r.o.

6.

Ivan Blažo  IBEX

7.

Casta Invest, a.s.

8.

Cesty Nitra, a.s.

9.

Colt International, s.r.o.

9442,15 €

10. Danek s.r.o.
SR  Daňové riaditeľstvo SR
11. Banská Bystrica Daňový úrad
Nitra I

538,40€
4750,64€

12. DAPEX, s.r.o.
13. DeltAspol, spol. s r.o.

14460,90€
44891,39€

14. Doprastav, a.s.

27,39€
241,69€
735,69€
2283,82€

FACTOR ASSET MANAGEMENT
15. GROUP, a.s. (EB Partners, s.r.o.
"v konkurze")
16. ELTECO, a.s.
17. ENIPRO, a.s.
18. EUROVIACesty, a.s.
19.

48292,39€
372,37€
41848,24€

2456,85€
18,94€
2129€

1002285,47€

50990,65€

74367,90€

3783,42€

35054,28€

1783,36€

EZET s.r.o.

20. FAIR ALUMINIUM, s.r.o.

ROYAL DEVELOPMENT spol. s
21. r.o. (predtým GAMEA INVEST
s.r.o., Hruboňovo)

22. HardStone, s.r.o.
23. HAUSER Slovakia, s.r.o.
24. HDESIGN s.r.o.
25. IK STEEL s.r.o.
26. Inpek s.r.o.
27. IZOBOX, spol. s r.o.
28. JAP s.r.o.
29.

Kaufland
v.o.s.

Slovenská

43851,02€

2230,89€

23966,46 €

1219,28€

6621,15€
475,52€
2404,90€
180119,52 €

336,85€
24,19€
122,35€
9163,47€

33773,33€
78451,24 €

1718,20€
3991,16€

2351,13€

119,61€

12173,62€

619,33€

51560,96€

2623,13€

republika,

30. KERABELL, s.r.o.
31. KLIMATHERM SK, s.r.o.

Deň vydania: 08.06.2016

32. KORO KOV spol. s r.o.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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32. KORO KOV spol. s r.o.

3961,73€

201,55€

10016,31€

509,57€

33. Košická stavebná spoločnosť, a.s.

34.

Ing. Vincent Marcinko  INŠTALA
CENTRUM
34741,78€

1767,47€

104 445,99 €

5313,62€

52164,30€

2653,83€

11156,67€

567,59€

7106,24 €

361,53€

60303,82 €

3067,92€

32472,92€
970,62 €
3803,57 €
3185,64 €
586,76 €
2205,77 €

1652,04€
49,38€
193,50€
162,07€
29,85€
112,22€

499,98 €
60525,63 €

25,44€
3079,20€

8086,85 €

411,41€

116,94 €

5,95€

99753,36 €
8032,93 €

5074,89€
408,67€

35. MARCOCLIMATECH, spol. s r.o.
36. MEDIDERMA spol. s r.o.
37. MIJAS spol. s r.o.
38. MULTIMON, s.r.o.
39.

MUTEZ Popad, spoločnosť
ručením obmedzeným

s

40. NOVES okná, s.r.o.
41.
42.
43.
44.
45.

NRART s.r.o.
NSM s.r.o.
OPTIMAN, s.r.o.
Peter Paraňa
Pekris s.r.o.

46. P.M.H.  Invest&Trade, spol. s r.o.
47. PODLAHY spol. s r.o.
48. Karel Brendl  PROST
49. P.S. ELMONTstav, s.r.o.
49A Credit Solution s.r.o.
50. PYRONOVA s.r.o.
51. RR Unlimited, s.r.o.
52. SIBAZ, spol. s r.o.
53. SILUMA spol. s r.o.
54. Slovak Telekom, a.s.
55. Slovenská sporiteľňa, a.s.
56. SOIC, s.r.o.
57. STAS  stavby a sanácie s.r.o.
58. STAVEX TOP, s.r.o.
59. STOI, s.r.o.
60. STRABAG s.r.o.
61. STREMAX BAU, s.r.o.
62. StumpGeospol s.r.o.

63.

64.

17126,83 €

871,32€

57505,35 €

2925,55€

7 006,78 €

356,47€

169,51 €
340011,47 €
44895,17 €

8,62€
17297,87€
2284,01€

92393,99 €

4700,49€

24890,27 €
2998,32 €
35029,24 €

1266,28€
152,54€
1782,09€

111214,86 €

5657,99€

8084,85 €

411,31€

Súkromná detektívna kancelária
R.S.Nádej, s.r.o.
237 €

12,06€

58066,12 €

2954,08€

11636,90 €

592,02€

30 076,95 €
243 573,11 €

1530,15€
12391,63€

SW
UMWELTTECHNIK
SLOVENSKO, s.r.o.

65. Bc. Marián Švirloch
66. TESCO STORES SR, a.s.
67. TESMONT s.r.o.

Deň vydania: 08.06.2016

3760,18€

1,013242387884

38,10 €

0,05%

9506,74€

1,013242387884

96,33 €

0,13%

32974,31€

1,013242387884

334,11 €

0,44%

99132,37€

1,013242387884

1 004,45 €

1,34%

49510,47€

1,013242387884

501,66 €

0,67%

10589,08€

1,013242387884

107,29 €

0,14%

6744,71€

1,013242387884

68,34 €

0,09%

57235,90€

1,013242387884

579,94 €

0,77%

30820,88€

1,013242387884

312,29 €

0,42%

921,24€
3610,07€
3023,57€
556,91€
2093,55€

1,013242387884
1,013242387884
1,013242387884
1,013242387884
1,013242387884

9,33 €
36,58 €
30,64 €
5,64 €
21,21 €

0,01%
0,05%
0,04%
0,01%
0,03%

474,54€

1,013242387884

4,81 €

0,01%

57446,43€

1,013242387884

582,07 €

0,77%

7675,44€

1,013242387884

77,77 €

0,10%

110,99€

1,013242387884

1,12 €

0,00%

94678,47€

1,013242387884

959,32 €

1,28%

7624,26€

1,013242387884

77,25 €

0,10%

16255,51€

1,013242387884

164,71 €

0,22%

54579,80€

1,013242387884

553,03 €

0,74%

6650,31€

1,013242387884

67,38 €

0,09%

160,89€

1,013242387884

1,63 €

0,00%

254712,84€
42611,16€

1,013242387884
1,013242387884

2 580,86 €
431,75 €

3,43%
0,57%

87693,50€

1,013242387884

888,55 €

1,18%

23623,99€

1,013242387884

239,37 €

0,32%

2845,78€
33247,15€

1,013242387884
1,013242387884

28,83 €
336,87 €

0,04%
0,45%

105556,87€

1,013242387884

1 069,55 €

1,42%

7673,54€

1,013242387884

77,75 €

0,10%

224,94€

1,013242387884

2,28 €

0,00%

55112,04€

1,013242387884

558,42 €

0,74%

11044,88€

1,013242387884

111,91 €

0,15%

28546,80€

1,013242387884

289,25 €

0,38%

231181,48€

1,013242387884

2 342,43 €

3,11%

THERMO COMP PLUS, spol. s
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r.o., Poprad
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10778,79 €

548,36€

5856,70 €
13418,22 €

297,96€
682,64€

134,47 €

6,84€

TMobile Slovensko, a.s.

70. TriLine s.r.o.
71. Marián Turan T.M.T.

Deň vydania: 08.06.2016

10230,43€

1,013242387884

103,66 €

0,14%

5558,74€

1,013242387884

56,32 €

0,07%

12735,58€

1,013242387884

129,04 €

0,17%

127,63€

1,013242387884

1,29 €

0,00%

1,013242387884

36 982,09 €

49,16%

X

X

10137,88€

1,013242387884

102,72 €

0,14%

1521,25€

1,013242387884

15,41 €

0,02%

856,59€

1,013242387884

8,68 €

0,01%

405,37€

1,013242387884

4,11 €

0,01%

61466,79€

1,013242387884

622,81 €

0,83%

13874,38€

1,013242387884

140,58 €

0,19%

1859,92€

1,013242387884

18,85 €

0,03%

72.

UniCredit Bank Czech Republik,
198581,96€
a.s.
3903 378,96€

3649875,61€

72A

UniCredit Bank Czech Republik,
a.s.

X

0,00%

121729,41 €

X

10681,28 €

543,40€

1602,79 €
902,50 €

81,54€
45,91€

427,10 €
64761,49 €

21,73€
3294,70€

14618,07 €

743,69€

1959,61 €

99,69€

80. ZeDa Metal spol. s r.o.

70358,50 €

3579,44€

66779,06€

1,013242387884

676,63 €

0,90%

81. ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

87171,48 €

4434,79€

82736,69€

1,013242387884

838,32 €

1,11%

229,69€

1,013242387884

2,33 €

0,00%

242 €

12,31€
4200,57€

78366,92€

1,013242387884

794,05 €

1,06%

231,06€

4310,64€

1,013242387884

43,68 €

0,06%

73. Ing. Gejza Varga DREVAR
74. Ing. Arch. Ľudovít Vartovník I
75. Alexander Vereš
76.

Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.

77. VZT MONT, a.s.
Východoslovenská
78.
a.s.

energetika

79. Martin Weiner  EKODENDRA

82.
83.

JOZEF
SZEBI
CENTRUM



HOTEL

U.I.S.  Universální izolační
82567,49 €
systémy, s.r.o., odštepný závod

84. SLOVANET

4541,70€

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 konečný rozvrh výťažku odoslať. Po schválení návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov a márnom uplynutí lehoty správca zašle rozvrh výťažku na jemu
známe čísla účtov veriteľov s uvedením čísla konkurzného konania ako variabilným symbolom, prípadne poštovou
poukážkou.

S pozdravom,

Mgr. Ladislav Barát
správca
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K013421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Húska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Jilemnického 2, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/82/2013  S 1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/82/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Marián Pataj, správca úpadcu Ján Húska „v konkurze", trvale bydliskom P. Jilemnického 2, 969 01 Banská
Štiavnica, nar. 13.04.1975, v zmysle záväzného pokynu zo dňa 19.05.2016 udeleného zástupcom veriteľov vo
veci speňaženia majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu zverejňuje oznam o speňažení peňažnej
pohľadávky úpadcu tvoriacej všeobecnú podstatu za nasledovných podmienok:
Speňaženie je realizované v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR formou ponukového konania
zverejnením ponuky v OV – t.j. postúpením peňažnej pohľadávky.
Peňažná pohľadávka, ktorá je predmetom speňažovania tvorí Súpis všeobecnej podstaty je nasledovná:
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná Pohľadávka
Právny dôvod vzniku: Úpadca si ako poškodený v trestnom konaní vedenom Okresným súdom Žiar nad
Hronom pod spisovou značkou 2T 231/2007 uplatnil nárok na náhradu škody vo výške istiny 10.946.775 Sk, t.j.
cca 363.366 €.
Dlžník : Osoby obžalované v trestnom konaní vedenom Okresným súdom Žiar nad Hronom pod spisovou
značkou 2T 231/2007.
Súpisová hodnota: 0 Eur
Podmienky ponukového konania (1. kolo):
·

·

·

Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v lehote do 5 dní odo dňa
zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku. Pričom platí,
že účinky zverejnenia nastávajú až dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo toto oznámenie v Obchodnom
vestníku reálne zverejnené. Prvý deň 5 dňovej lehoty začína plynúť po dni, kedy nastali účinky zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. V prípade, že posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na víkend, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší
pracovný deň.
Ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke s označením "KONKURZ 2K
82/2013 - NEOTVÁRAŤ" a musí byť doručená na adresu kancelárie správcu konkurznej podstaty
úpadcu : J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, a to osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky.
V prípade, ak záujemca predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia
ponuky vyhlasovateľovi ponukového konania.
Záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku na daný predmet predaja a do ukončenia
ponukového konania nie je oprávnený svoju ponuku meniť alebo vziať späť.

Ponuka záujemcu musí obsahovať nasledovné údaje:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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·
·
·
·

presné označenie záujemcu (PO a FO podnikatelia:obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, FO nep
odnikateľ: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, príp. prechodné bydlisko, rodné číslo),
označenie predmetu prevodu, ktoré musí byť zhodné s označením v Súpise,
odplata za postúpenie peňažnej pohľadávky,
ponuka záujemcu musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou a datovaná.
súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania v súlade so
zákonom č. 122/2012 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

·

Záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na ponukovom konaní.

·

Vyhodnotenie ponúk:
o víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a ponúkol v
1. kole ponukového konania za peňažnú pohľadávku najvyššiu hodnotu a zástupca veriteľov
s touto hodnotou súhlasil; ak budú doručené zhodné ponuky, správca vyzve dotknutých
záujemcov na zvýšenie ponúk v lehote určenej správcom. V takomto prípade sa víťazom
ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v požadovanej lehote ponúkne najvyššiu odplatu
a zástupca veriteľov túto ponuku odsúhlasil.
o správca si vyhradzuje právo na základe rozhodnutia príslušného orgánu odmietnuť všetky
predložené ponuky z dôvodu ich neakceptovateľnej výšky.

Dňa 03.06.2016
JUDr. Marián Pataj, správca

K013422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Katarína Lehoczki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičová 34/11, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2016/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE VERITEĽOM
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej
podstaty úpadcu Jarmila Katarína Lehoczki, bytom Sládkovičová 34/11, 059 21 Svit, oznamuje že uznesením
Okresného súdu v Prešove zo dňa 25.05.2015 č. k. 1K/20/201626, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
31.05.2016, č. OV 104/2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Jarmila Katarína Lehoczki, bytom
Sládkovičová 34/11, 059 21 Svit. V zmysle zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii veritelia úpadcu sú
povinný v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jenom rovnopise správcovi na adrese
JUDr. Stanislav Oravec, Hlavná 19, 080 01 Prešov, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd
Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania 1K/20/2016. Ak veriteľ doručí prihlášku
správcovi 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. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Uznesenia v Obchodnom vestníku. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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, bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, dátum 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
pohľadávke 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 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 neúčtuje v
účtovníctve. 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 aj na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie
je známy z dokumentov dlžníka.
JUDr. Stanislav Oravec, správca

NOTIFICATION TO CREDITORRS
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29Th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, JUDr. Stanislav Oravec is obliged to inform you that with the resolution of the District court
Prešov from 25th of May 2016, No. 1K/20/201626 published in Commercial Jurnal on 31th of May 2016, OV No.
104/2016 the bankruptcy was declared on the estate of debtor Jarmila Katarína Lehoczki, bytom Sládkovičová
34/11, 059 21 Svit , Slovakia. The bankeuptcy was declared as of this date. According to the Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuralization act 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 addres JUDr.
Stanislav Oravec, Hlavná 19, 080 01 Prešov, Slovak republic and one original to he District court Prešov, Grešova
3, 080 01 Prešov, to the No. 1K/20/2016. 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 others rights associated with lodged claims.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights
lapse. The deadline for registration of claims in bankruptcy proceedings begin on day following the publication of
Resolution District Court of Prešov in the Bisiness Juornal. Creditors whose claims arise in the future or depend on
the fulfillment of certain creditors 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 os the creditor and of
the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate,
total amount of claim date and registration form has to be singed. Creditors with claims secured with securities also
fill in the registration form witch has to provide information about the amount, kind add order security right, object to
which the security is tied 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 announce, the sum of claims 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 accointing entity shall stated a
proclamation of the fact that claim is accountancy.
JUDr. Stanislav Oravec, truste of the debtor

K013423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodza 87, 946 16 Bodza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/72/2015/S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/72/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

SKP Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty úpadcu: Attila Horváth, Bodza 87, 946 16 Bodza, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k. 32K/72/2015, v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok,
veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978, v celkovej výške
2.963,53 €.

K013424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Tibenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorčanská 653/63, 949 05 Nitra  Dolné Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 32K/11/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/11/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov V konkurznej veci úpadcu: Tomáš Tibenský, nar. 04.09.1991,
bytom Dvorčanská 653/63, 945 05 Nitra – Dolné Krškany, v súlade s ust.§ 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá
sa uskutoční dňa 02.08.2016 o 09.30 hod. v priestoroch kancelárie správcu na adrese: Záhradnícka 10,
945 01 Komárno (administratívna budova NEXT). Program prvej schôdze veriteľov: 1. Otvorenie
schôdze veriteľov 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 3. Voľba veriteľského
orgánu 4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR 5. Záver Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú
moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa s overeným podpisom veriteľa, a doklad totožnosti.
JUDr. Ľubomíra Beňová, správca
K013425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Vanyó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. d. 78, 951 26 Šurianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: S 1485 31K/3/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov V konkurznej veci úpadcu: Jozef Vanyó, nar. 17.02.1974,
trvale bytom č. d. 78, 951 26 Šurianky, v súlade s ust.§ 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, správca týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
02.08.2016 o 11.00 hod. v priestoroch kancelárie správcu na adrese: Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
(administratívna budova NEXT). Program prvej schôdze veriteľov: 1. Otvorenie schôdze veriteľov 2.
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 3. Voľba veriteľského orgánu 4. Rozhodovanie o
výmene správcu podľa § 36 ZKR 5. Záver Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické
osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na
zastupovanie veriteľa s overeným podpisom veriteľa, a doklad totožnosti. JUDr. Ľubomíra Beňová,
správca
K013426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Harbutová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 697/2, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.1.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/27/2012 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/27/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY
úpadca:Ing. Jana Harbutová, Sládkovičova 697/2, Nitrianske Pravno
správca: JUDr.Darina Válková
sp.zn.: 29K/27/2012
deň zapísania majetku do súpisu: 3.6.2016
dôvod zapísania majetku: majetok úpadcu, ktorý ktorý podlieha konkurzu

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:

názov

obdobie:

súpisová hodnota v €:

príjem úpadcu

02/2016

68,68 €

príjem úpadcu

03/2016

76,09 €

príjem úpadcu

04/2016

69,76 €

V Trenčíne, 3.6.2016
JUDr. Darina Válková, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 1230/11, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Nada Lempochnerova
Sídlo správcu:
Partizanska 15, 985 11 Halic
Spisová značka správcovského spisu: 2K35/2015/ S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K35/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci sp. zn. 2K/35/2015 úpadcu Štefan Kováč, nar. 18.10.1960, bytom Školská 1230/11, 982 01
Tornaľa, správca konkurznej podstaty v súlade s ust. § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov.
Suma určená k rozvrhu 1 127,71 €.
celková výška prihlásených zistených pohľadávok veriteľov je v sume 111 597,18 €,
percento uspokojenia 1,01 %

Nezabezpečení veritelia:

č.

Veriteľ

Zistená
pohľadávka

Zistené
poradie

%

Uspokojenie
pohľadávky

1

Slovenská konsolidačná, a.s.

27 904,82

E

25

281,94

2

Sociálna poisťovňa so sídlom v BA

1 649,75

E

1,48

16,70

3

Slovenská republika – Daňový úrad BB

2 617,72

E

2,35

26,50

4

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

7 618,63

E

6,83

77,02

5

Reclaim, a.s.

5 664,39

E

5,07

57,17

6

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

330,12

E

0,30

3,38

7

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

41 175,94

E

36,90

416,12

8

Tatra – Leasing, s.r.o.

24 635,81

E

22,07

248,88

Spolu

111 597,18

100

1 127,71

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ust. § 101 ods. 1 ZKR správca vyzýva zástupcu veriteľov, aby sa v lehote 25 dní od zverejnenia tohto
návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku vyjadril, či súhlasí s predloženým návrhom, prípadne či
uplatňuje proti návrhu konečného rozvrhu výťažku odôvodnené námietky.
Zároveň týmto správca poučuje nezabezpečených veriteľov o ich práve požiadať zástupcu veriteľov o podanie
odôvodnených námietok v lehote 25 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku v OV a o práve
nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Partizánska 15, 985 11 Halič na základe
telefonického oznámenia na tel. č. 0917 742 591 alebo písomného oznámenia na mail. adrese:
lempochnerova@gmail.com

V Haliči dňa 03.06.2016
správca: Lempochnerová

K013428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SGL International s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martanovce 75, 947 01 Martanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 333 297
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/20/2015 S1636
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/20/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca úpadcu SGL International s.r.o., 947 01 Martanovce č. 75, IČO: 45 333 297 oznamuje, že
do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Štefánikova 49, 949 01 Nitra v úradných
hodinách od 09:00  12:00 hod. a od 13:00  16:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín
nahliadnutia vopred prostredníctvom emailu: info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413
1276.
LexCreditor k.s.

K013429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SGL International s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martanovce 75, 947 01 Martanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 333 297
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/20/2015 S1636
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/20/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

LexCreditor k.s., správca úpadcu SGL International s.r.o., 947 01 Martanovce č. 75, IČO: 45 333 297 týmto v súlade
s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
len ako „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,00 EUR pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,00 EUR pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným
veriteľom prihlásenej pohľadávky je číslo účtu, IBAN: SK02 7500 0000 0040 1770 8388, vedený v ČSOB a.s..
Kaucia sa platí vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia, doklad
o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu. 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. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods.7 písm. a) ZKR musí byť podané na predpísanom tlačive.
LexCreditor k.s.

K013430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SGL International s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martanovce 75, 947 01 Martanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 333 297
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/20/2015 S1636
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/20/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu SGL International s.r.o.,
947 01 Martanovce č. 75, IČO: 45 333 297 (ďalej len „Úpadca“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu
Nitra, spis. zn.: 32K/20/2015 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, We are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Nitra, Proc. No.
32K/20/2015, bankruptcy procedure was declared on the Debtor, SGL International s.r.o., 947 01 Martanovce č. 75,
Slovak Republic, Reg. No.: 45 333 297.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra nadobudlo právoplatnosť dňa 25.05.2016. Tento deň bol vyhlásený konkurz
na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra became valid on 25th of May 2016. The bankruptcy procedure was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi na adresu:
LexCreditor k.s. so sídlom kancelárie: Štefánikova 49, 949 01 Nitra, Slovenská republika.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a
suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA”)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA”)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address:
LexCreditor k.s., Štefánikova 49, 949 01 Nitra, Slovak Republic.
Each claim must be lodged separately. The Iodgement of claim has to provide information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of
the interests; the lodgement of claim has to be dated and signed.
Creditors whose claims depend on the fulfilment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also
state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is
tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the
lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an
address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic
has to be stated. In case a nonfinancial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be
added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an expert
opinion (in case of nonfinancial claim) will not be attached to the lodgement of claim or lodgement of claim which
will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights
become extinct after the lodgement period elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the
creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
LexCreditor k.s.

K013431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Kollárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tekovská 8, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14. 11. 1981
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/22/2013 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/22/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Vec: Schválenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Listom zo dňa 31. 5. 2016 ste Slovenskej sporiteľni, a.s., Tomášikova 48, Bratislava IČO: 00 151 653 (ďalej len
„Slovenská sporiteľňa, a.s.“) ako zástupcovi veriteľov v konkurze vedenom na majetok úpadcu Adriana Kollárová,
nar. 14. 11. 1981, Z. Nejedlého 2887/53 (Ďalej len „Úpadca“), sp. zn. 32K/22/2013, predložili prepracovaný Návrh
čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženého majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu Úpadcu, a to nasledovne:
 hodnota nerozvrhnutého výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty: 5 119,70 €,
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- celková suma pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku všeobecnej podstaty: 355,02
€,
 výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 4 764,68 €:

č.
pohľ.

výška
pohľadávok

veriteľ

12

výška uspokojenia
zistených cca pomer v
celková
%
po znížení
suma

Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice, IČO: 00 307 203
269,35 €
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava , IČO:
3
7 219,17 €
31 340 890
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26,
46
7 581,47 €
IČO: 35 792 752
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO:
7
21 167,23 €
31 335 004
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:
8  10
39 393,49 €
00 151 653
11  18 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256
109,53 €
19,
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
60,42 €
24  25 35 776 005
Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO:
20  23
281,19 €
35 848 863
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, Z. Nejedlého 53, 934
26
2 140,83 €
01 Levice

0,34%

16,41 €

16,19 €

9,23%

439,73 €

439,51 €

9,69%

461,80 €

461,58 €

27,06%

1 289,33 €

50,36%

2 399,53 €

0,14%

6,67 €

1 289,11
€
2 399,31
€
6,45 €

0,08%

3,68 €

3,46 €

0,36%

17,13 €

16,91 €

2,74%

130,40 €

130,18 €

78 222,68 €

100 %

4 764,68 €

(ďalej len „Prepracovaný návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty“).
Slovenská sporiteľňa, a.s., Vám ako zástupca veriteľov zasiela nasledovné vyjadrenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s., ako zástupca veriteľov schvaľuje Prepracovaný návrh čiastkového rozvrhu výťažku
zo speňaženého majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu Úpadcu, ktorý jej bol doručený dňa 31. 5. 2016 a žiada,
aby pohľadávka Slovenskej sporiteľne, a.s., podľa schváleného rozvrhu výťažku vo výške 2 399,31 € bola uhradená
na nasledovný účet.
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 932 37 Bratislava
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K013432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Štefánik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 447/5, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38K/22/2016 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/22/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Martin Hurtiš, správca konkurznej podstaty úpadcu Milan Štefánik, nar. 25.02.1970, bytom Budovateľská
447/5, Trenčín 911 05, kde bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38K/22/2016 zo dňa
31.5.2016 oznamujem, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu na ul. Matici Slovenskej č. 17,
Prievidza, v úradných hodinách počas pracovných dní od 7,00 hod. do 11,00 hod., od 12,00 hod. do 14,00 Termín je
potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0908 561 946.
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K013433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARAMIS TRADE, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K výstavisku 689, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 348 694
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K 2/2014 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K 2/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica
zo Schôdze veriteľov úpadcu ARAMIS TRADE s.r.o. v konkurze, K Výstavisku č. 689,
911 01 Trenčín, IČO: 36 348 694, sp. zn. 40K/2/2014
Správca : JUDr. Vladimír Fraňo
Dátum konania: 03.06.2016
Miesto konania : MKS Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova č. 4, miestnosť č. 3, 2. poschodie
Doba konania: 10,00 hod. – 10.45 hod.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie schôdze.
Správa o činnosti správcu a stave konkurzu.
Voľba členov veriteľského výboru.
Záver.

Pred otvorením schôdze prebehla prezentácia prítomných veriteľov, pričom prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zápisnice.

Schôdzi predsedal jej zvolávateľ – správca úpadcu.

K bodu 1: Otvorenie schôdze.

Správca úpadcu JUDr. Vladimír Fraňo – predseda, privítal prítomných veriteľov na 1. Schôdzi veriteľov.
Správca konštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s dátumom, časom, miestom konania
a programom Schôdze veriteľov a to zverejnením oznamu o zvolaní schôdze veriteľov v Obchodnom vestníku č.
90/2016 zo dňa 11.05.2016.
Správca konkurznej podstaty po vyhotovení prezenčnej listiny konštatoval, že z 20 veriteľov, ktorí si prihlásili
svoje pohľadávky do predmetného konkurzného konania, sú prítomní 3 veritelia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca ďalej oboznámil prítomných s rozsahom hlasovacích práv jednotlivých veriteľov a zároveň konštatoval,
že Schôdza veriteľov je v zmysle ust. § 35 ods. 3 ZKR uznášania schopná.

K bodu 2: Správa o činnosti správcu a stave konkurzu.

Správca oboznámil prítomných veriteľov o vykonaných činnostiach a úkonoch odo dňa konania prvej schôdze
veriteľov do dnešného dňa, ktoré sa uskutočnených kôl speňažovania, zabezpečenia majetku úpadcu, záväzkov
úpadcu, možností speňaženia a najmä postúpenia pohľadávok veriteľov..

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ARAMIS TRADE s.r.o. v konkurze
so sídlom K výstavisku 689, 911 01 Trenčín, IČO 36 348 694, uznesením č. 40K/2/2014328 zo dňa 06.02.2015
povolil vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO
35 776 005 do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa SR – Daňový úrad
Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 36 961,90
eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 173/1 až 232/60, 312/1 a 312/2. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 03.03.2015. Vestník č. 47/2015.

Vo vestníku č. 94/2015 Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ARAMIS
TRADE s.r.o. v konkurze so sídlom K výstavisku 689, 911 01 Trenčín, IČO 36 348 694, uznesením č.
40K/2/2014354 zo dňa 15.04.2015 potvrdil prevod pohľadávok na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 00, z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. so
sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške
32 884,14 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 279/1 až 311/33. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 12.05.2015.

Vo vestníku č. 61/2016 Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ARAMIS
TRADE s.r.o. v konkurze so sídlom K výstavisku 689, 911 01 Trenčín, IČO 36 348 694, uznesením č.
40K/2/2014397 zo dňa 25.02.2016 potvrdil prevod pohľadávok na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, z pôvodného veriteľa SR  Daňový úrad Trenčín so sídlom
K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 4 683,10 eura, ktoré sú
vedené v zozname pohľadávok pod č. 314/1 až 329/16. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.03.2016.

Vo vestníku č. 2/2016 bolo uverejnené uznesenie o prihláške nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Consumer
Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok v celkovej sume 35. eur. Pohľadávka veriteľa bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z. z.
v znení neskorších zmien a predpisov.

V zmysle pokynu Sociálnej poisťovne, ústredie, ul. 29. Augusta 8 a 10, Bratislava o uloženie záväzného pokynu
na speňaženie majetku sa uskutočnili nasledovné kolá verejného ponukového konania.

Vo vestníku č. 14/2015 boli uverejnené oznámenia o I. kole verejného ponukového konania na predaj majetku
úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty ako súboru majetku, v súlade so záväzným pokynom Veriteľského
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty ako súboru majetku, v súlade so záväzným pokynom Veriteľského
výboru zo dňa 18.11.2014.

Vo vestníku č. 32/2015 boli uverejnené oznámenia o II. kole verejného ponukového konania na predaj majetku
úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty.

Vo vestníku č. 49/2015 boli uverejnené oznámenia o II. kole verejného ponukového konania na predaj majetku
úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty.

Z dôvodu nefunkčnosti veriteľského výboru nebolo možné požiadať o uloženie ďalšieho pokynu na
speňažovanie.

Prítomní veritelia zobrali správcom prednesenú správu o stave konkurzu na vedomie.

K bodu 4: Voľba členov veriteľského výboru

Predseda schôdze informoval prítomných veriteľov o tom, že z dôvodu postúpenia pohľadávok na nového
veriteľa Slovenskú konsolidačnú, a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava zaniklo postavenie člena veriteľského
výboru členom SR  Daňový úrad, so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín a Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a. s., Mamateyova 17, Bratislava.

Z uvedeného dôvodu bolo v zmysle § 37 ZKR pristúpené k voľbe nových členov veriteľského výboru, kedy
správca predniesol návrh na voľbu z prítomných veriteľov postupne podľa počtu hlasov, okrem prítomného veriteľa
Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29 augusta 810, 813 63 Bratislava.

1. Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 357 76 005

Hlasovanie spomedzi prítomných nezabezpečených veriteľov oprávnených hlasovať :
Za: Sociálna poisťovňa, ústredie  70.899 hlasov
Slovenská konsolidačná, a. s – 65.906 hlasov
safely, s. r. o..  321 hlasov
Spolu: 137.126 hlasov
Proti:

nikto

Zdržal sa:

nikto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. safely, s. r. o., Trenčianska 1881/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 44 233 396

Hlasovanie spomedzi prítomných nezabezpečených veriteľov oprávnených hlasovať :
Za: Sociálna poisťovňa, ústredie  70.899 hlasov
Slovenská konsolidačná, a. s – 65.906 hlasov
safely, s. r. o..  321 hlasov
Spolu: 137.126 hlasov
Proti:

nikto

Zdržal sa:

nikto

Z dôvodu, že na schôdzi veriteľov nie je prítomný ďalší veriteľ, ktorého by bolo možné voliť do veriteľského
výboru, nebude sa vo voľbe pokračovať a veriteľský výbor bude trojčlenný.

Uznesenie č. 1:
Na základe výsledkov hlasovania schôdza veriteľov zvolila nových členov veriteľského výboru:
·
·

Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 357 76 005
safely, s. r. o., Trenčianska 1881/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 44 233 396

K bodu 5: Záver

V závere schôdze jej predseda poučil veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať o možnosti uplatniť proti
prijatým uzneseniam námietky. Veritelia proti uzneseniu č. 1 prijatému na tejto schôdzi námietky neuplatnili.
Keďže program Schôdze veriteľov bol vyčerpaný, predseda schôdze poďakoval prítomným veriteľom za účasť
a schôdzu o 11.00 hod. ukončil.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je prezenčná listina.
JUDr. Vladimír Fraňo , správca

K013434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Ďurkovský Euroexpres  Autodoprava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žerotínova bašta 25, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 795 441
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
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Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/41/2015 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/41/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Róbert Hipp so sídlom na Farskej ul. 33./I.p., 949 01 Nitra, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Juraj Ďurkovský, narodený dňa 29.12.1956, trvale bytom: Žerotínova bašta 25, 940 01 Nové
Zámky, podnikajúci pod obchodným menom Juraj Ďurkovský Euroexpres – Autodoprava, s miestom
podnikania S. H. Vajanského 73, 940 01 Nové Zámky, IČO: 32 795 441 ( ďalej len ,,úpadca“ v príslušnom
gramatickom tvare), č.k.: 32K/41/2015 vedenom na OS NR) vyhlásil verejné ponukové konanie na predaj
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty. Verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky
majetku č.2 (nákladný náves) zverejneného v OV č.: 89/2016 pod K 010770 sa nezúčastnil žiadny záujemca.
V Nitre, dňa 02.06.2016
JUDr. Róbert HIPP SKP

K013435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MOST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná Trieda 48, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 199 419
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 30K/40/2015 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/40/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

MOST, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, JUDr. František Hadušovský – správca KP, Akad. Hronca č. 3,
048 01 Rožňava
SÚPIS MAJETKU – ODDELENEJ PODSTATY - Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2,
Košice

Opis súpisovej
V zozname Zabezp.
zložky majetku
pohľ. pod č. veriteľ
EČ: KE220DH, továrenská značka: PEUGEOT 307XS, osobné vozidlo
VIN: VF33CNFUK83514684,
SR – Daňový
39, 40
druh kar. AB hatchback 3 dv.1
Košice
Farba: čierna metalíza
EČ: KE773GB, továrenská značka: ŠKODA FABIA COMBI 6Y
SR – Daňový
VIN: TMBTY86Y55420483, nákladné vozidlo, druh karosérie: BB skriňová
39, 40
Košice
dodávková, farba: biela
EČ: KE774GB, továrenská značka: ŠKODA FABIA COMBI PRAKTIK 6Y
SR – Daňový
VIN: TNBTY86Y354336663, nákladné vozidlo, druh karosérie: BA skriňová, farba: 39, 40
Košice
biela

Súpis. Hodnota v
€
úrad

úrad
úrad

3.000,

1.500,
1.500,

K013436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Bohdana Machajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánske námestie 7, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2016 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.06.2016

Okresný súd Bratislava I
3K/8/2016
Iné zverejnenie

JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Mgr. Bohdana Machajová, nar. 23.08.1954, bytom
Františkánske námestie 7, 811 01 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
3K/8/2016, týmto zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie
pohľadávky, číslo účtu je: SK83 1100 0000 0029 3011 2833 vedený v Tatra banke, a.s. V zmysle ust. § 32 ods. 7
ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350, EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Barbora Hudeková, správca.

K013437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREVODOMA, spol. s.r.o.,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostie 328, 951 94 Hostie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 531 286
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2015 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Róbert Hipp so sídlom na Farskej ul. 33./I.p., 949 01 Nitra, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: DREVODOMA, spol. s.r.o., so sídlom: Hostie 328, 951 94 Hostie, IČO: 36 531 286 (podľa
uznesenia Okresného súdu Nitra, č.k: 32K/2/2015) vyhlásil verejné ponukové konanie na predaj majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty. Verejného ponukového kola zverejneného v OV č.: 89/2016 pod
K 010767 sa nezúčastnil žiadny záujemca  na základe vyššie uvedeného VPK bolo vyhodnotené ako
neúspešné.
JUDr. Róbert HIPP SKP

K013438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MOST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná Trieda 48, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 199 419
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 30K/40/2015 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/40/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

MOST, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, JUDr. František Hadušovský – správca KP, Akad. Hronca č. 3,
048 01 Rožňava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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SÚPIS MAJETKU – ODDELENEJ PODSTATY
29.augusta 8-10, 813 63 Bratislava

-

Deň vydania: 08.06.2016

SOCIÁLNA POISŤOVŇA so sídlom v Bratislave, Ul.

Opis súpisovej
Zložky majetku
Sauna výstavná presklená z 3 strán
dekor lavíc Klafs, bez pece, osvetle
nie LED, drevo jelša, lavice abachi
Sauna soľná výstavná, strana,lavice
podsvietené, bez pece, drevo stien
hemlock, lavice céder,, dekor.pásový
obklad
Ohrievané ležadlo, sivočierne, obklad Ezarri mozaika, ohrev 300W,
Termostat, výstavný kus
Ohrievané ležadlo sivočierne,
Obklad Ezarri mozaika, ohrev 300W,
Trmostat výstavný kus

V zozname Zabezpečený Súpis.
pohľ. pod č. veriteľ
Hodnota v €
179,180,
Soc. poisť.
181,182,183 Bratislava

3.000,

179,180,
Soc. poisť.
181,182,183 Bratislava

2.200,

179,180,
Soc. poisť.
181,182,183 Bratislava

800,

179,180,
Soc. poisť.
181,182,183 Bratislava

800,

Soc. poisť.
Bratislava

700,

Soc.poisť.
Bratislava

700,

Soc.poisť.
Bratislava

800,

Ležadlo ako ohrievané, ale bez ohrevu, do parnej sauny, dizajnová línia Wedi, farba obkladu
179,180,
Soc.poisť.
modrá a biela perleť,mozaika Astral
181,182,183 Bratislava

700,

179,180,
Soc.poisť.
181,182,183
Bratislava

700,

Ohrievané ležadlo červené, obklad mozaika Astral, ohrev 200W
Ohrievané ležadlo červeno oranžové,
Obklad mozaika Astral a Akeramika,
Ohrev 200W, termostat
Ohrievané ležadlo, obklad mozaika Ezarri, zlatá, ohrev 300W, termostat

Ohrievané ležadlo, mozaika Ezarri, modrá a biela perleť, ohrev

179,180,
181,182,183
179,180,
181,182,
183
179,180,
181,182,183

179,180,
181,182,183
179,180,
Ohrievané ležadlo, forma Karim Rashid, zelené a červené, bez ohrevu, mozaika Ezarri
181,182,183
Pitná fontána rohová pre welnes, mozaika Ezarri béžová perleť s rozvodom vody a odpadu,nerez. 179,180,
umývadlo, batéria mosadz
181,182,183
Parná sauna hotová, dvere Kueffner,sklo ESG, rozvod pary a odpadu, bez generátora, obklad 179,180,
perleť Ezarri, ohrievané
181,182,183
Dekor.fontána s technológiou obehu, spodná a vrchná konštrukcia, bez aut.doplňania 179,180,
vody,obloženie perleťovou mozaikou, bez hornej ružice, inšt. pre pripojenie LED
181,182,183
179,180,
Miešadlo pre lepidlo
181,182,183
179,180,
Miešadlo pre lepidlo
181,182,183

Soc.poisť.
Bratislava
Soc.poisť.
Bratislava
Soc.poisť.
Bratislava
Soc.poisť.
Bratislava
Soc.poisť.
Bratislava
Soc.poisť.
Bratislava

179,180,
181,182,183
179,180,
181,182,183
179,180,
181,182,183
179,180,
181,182,183
179,180,
181,182,183

Soc.poisť.
Bratislava
Soc.poisť.
Bratislava
Soc.poisť.
Bratislava
Soc.poisť.
Bratislava
Soc.poisť.
Bratislava

Ohrievané ležadlo, forma Karim Rashid, zelené a červené, bez ohrevu,mozaika Ezarri

Píla na drevo
Píla na drevo
Zváračka medených rúr
Zbíjačka Ferm
Výstavný set dizajnového nábytku MYYOUR

Soc.poisť.
Bratislava

500,
500,
700,
2.500,
900,
40,
20,
70,
70,
150,
80,
200,

K013439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREVODOMA, spol. s.r.o.,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostie 328, 951 94 Hostie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 531 286
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2015 S 1487
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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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.06.2016

Okresný súd Nitra
32K/2/2015
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Róbert Hipp – správca konkurznej podstaty úpadcu: DREVODOMA, spol. s.r.o., so sídlom: Hostie
328, 951 94 Hostie, IČO: 36 531 286, týmto v zmysle zákona číslo: 7/2005 Z.z. (o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov),týmto na základe záväzného pokynu vyhlasuje verejné
ponukové konanie na predaj súpisových zložiek majetku patriacich do všeobecnej podstaty zverejnenej v
Obchodnom vestníku číslo OV č.: 132/2015 pod K015623 a to od súpisovej zložky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11,
12 a 14 – hnuteľný majetok. Uvedené súpisové zložky majetku sa budú speňažovať samostatne. Víťazom
verejného ponukového konania sa stane záujemca, ktorý pri splnení všetkých správcom stanovených
podmienok ponúkne za odkúpenie najvyššiu cenu a odpredaj odsúhlasí zástupca veriteľov (Slovenská
konsolidačná a.s.). Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku zaradeného do všeobecnej podstaty musí
byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením: 32K/2/2014 S 1487 KONKURZ – NEOTVÁRAŤ (DREVODOMA s.r.o.).
Všeobecné podmienky účasti:
Záujemca si musí u správcu zakúpiť podklady o majetku podľa špecifikácie a to za poplatok 3,00 Eur (bez poplatku,
ak budú podklady o majetku zaslané elektronickou formou) najneskôr 5 dni pred otváraním obálok.
Záujemca v prípade, že by sa chcel zúčastniť obhliadky si môže dohodnúť termín u správcu za úhradu
účelne vynaložených nákladov (PHM a iné). Obhliadku je možné uskutočniť najneskôr do 5 dní pred
termínom otvárania obálok. Všetky náklady spojené s nadobudnutím vlastníctva (dopravu a pod.) znáša
úspešný záujemca v plnej výške. Záujemca spolu s ponukou musí predložiť: v prípade právnických osôb
originál resp. overenú fotokópiu výpisu z Obchodného registra SR nie starší ako 3 mesiace, u fyzických
osôb úradne overená fotokópia občianskeho preukazu nie starší ako 3 mesiace (príp. tieto listiny porovná
správca s originálom). Záväzná ponuka musí byť v slovenskom jazyku, podpísaná, datovaná spolu s
potvrdením o zložení zálohy, v ponuke musí byť uvedené číslo súpisovej zložky, názov položky a ponúkaná cena.
Záujemca o odkúpenie hnuteľnej veci zároveň so zaslaním ponuky správcovi musí na konkurzný účet
správcu vedený v UniCredit Bank, a.s., č.ú.: IBAN SK7111110000001058836382 zložiť zálohu vo výške
najmenej 50% ponúkanej sumy. Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v deň predchádzajúci
dňu, v ktorom dôjde k otváraniu obálok, inak sa na ponuku neprihliada. Neúspešným záujemcov SKP
nebude písomne oznamovať výsledok verejného ponukového kola. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy bude
vyzvaný len úspešný záujemca. V prípade neuzavretia kúpnej zmluvy medzi správcom a záujemcom bude
záloha záujemcovi do 15 dní vrátená, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu
odmietne uzavrieť so správcom zmluvu, alebo neuhradí odplatu v termíne, záloha prepadá v prospech
všeobecnej podstaty a správca bude oprávnený osloviť ďalšieho záujemcu. Záväzné ponuky sú záujemcovia
povinný zasielať alebo osobne doručiť počas stránkových hodín na adresu správcu majetku úpadcu: JUDr.
Róbert HIPP, správca, Farská 33.,/I.p., 949 01 Nitra a to najneskôr do 01.07.2016 najneskôr do 10,00
hod., na ponuku doručenú po tomto čase sa nebude prihliadať. Otváranie obálok sa uskutoční dňa:
04.07.2016 o 11,00 hod., v sídle správcu na adrese: Farská 33./I.p, 949 01 Nitra. Otvárania obálok sa
môžu zúčastniť len osoby ktoré v lehote zaslali SKP ponuku. SKP zverejní oznam z priebehu otvárania
obálok v OV. V zmysle záväzného pokynu SKP má právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku a taktiež odmietnuť
všetky predložené ponuky.
V Nitre, dňa 03.06.2016

JUDr. Róbert HIPP SKP

K013440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MOST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná Trieda 48, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 199 419
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 30K/40/2015 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/40/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 08.06.2016

MOST, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, JUDr. František Hadušovský – správca KP, Akad. Hronca č. 3,
048 01 Rožňava
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

Opis súpisovej zložky

Súpisová hodnota Súpisová hodnota v
Právny dôvod v €/ks
€ spolu

Dlžník

Kopírka digitálna XEROX + príslušenstvo

2.000,

LCD projektor

500,

UBT79OG Panaboard

500,

Kamerový systém

300,

Notebook kompletný

200,

Navigačný systém AAGPS

20,

Navigačný systém AAGPS

20,

Notebook ASUS

50,

Monitor Color LCD 19 VGA Philips

100,

Monitor TFT LCD 19 ACER

200,

RIM Black Berry 9700 Bold

20,

SCHWAMMSTAR – čistič mozaiky s prísl.

300,

Kompletná počítačová zostava

100,

Kompletná poč. zostava IntelCore

150,

Krížový laser 5ks

50,

250,

Leica Disto D 2

30,

Notebook Acer Aspire AS5738z

50,

Ihličková tlačiareň

50,

Uťahovačka GSR 14,4V2Li

30,

Uťahovačka GSR 14,4VLi+GLS+ prísl.

50,

Počítač PCS XCASE 19´´ s klav.

50,

Vírivka Spa Exotic – výstavný kus

150,

Pneumatiky Matador 4 ks

40,

ACS IP dochádzkový terminál

120,

AKU skrutkovač

10,

BaD príklepová vŕtačka

10,

Príklepová vrtačka DeWalt

40,

Ponorné čerpadlo kalové nerezové

30,

Ponorné čerpadlo kalové plastové

20,

Ponorné čerpadlo plastové

20,

Priamočiara píla BaD

10,

Priamočiara píla BaD

10,

Flexi brúska veľká FERM

30,

Minipočítač Asus EEE

50,

Tepelné čerpadlo OFOEHN

100,

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

60,

Elektr. rozvádzač s káblovou prípojkou

30,

Skriňa kanc. plechová

50,

Aku šrubovák FLEX

10,

Priamočiara píla FERM

10,

Stojan na kríž laser

5,

Stojan na stav. laser sadrokart.

10,

Epoxi špárovacia hmota Mapei 17ks

15,

255,

Tlačiareň atramentová A3

50,

Bazénový rebrík

50,

Kopírka Toshiba

10,

Statív k nivelačnému prístroju

10,

Tyčové meradlo

25,

Dezinfekčné zariadenie bazénové 2ks

15,

30,

Bazénový vysávač POLARIS 360

150,

Vysokozdvižný vozík na ruč. obsluhu

200,

Vysokozdvižný vozík na bat. pohon

250,

Minipočítač LENOVO

70,

Brúska kotúčová

20,

Uťahovačka AKKU

5,

Nivelačný prístroj 2ks

50,

100,

Krížový laser typ PLS

100,

Flexa brúska FERM 115mm

5,

Aku šrubovák Bosh

5,

Notebook FUJITSU

50,

Počítač all in one 23´´

100,

kopírka PANASONIC 2ks

25,

Bazén. vysávač POLARIS 165

50,
200

Monitor Philips 2ks

20,

40,

Válenda 4ks

20,

80,

Klietka na náradie 2ks

20,

40,

Nakladací trň na rolky 2ks

20,

40,

Sklenené dvere, hnedé 3ks

50,

150,

Sklenené dvere biele 6ks

50,

300,

5,

20,

2,

8,

Alfix
4ks
Planolit 315,
4ks

25

kg

Exel mix

3,

Ultracolor 110/25kg

6ks

Kevacolor 113/25kg
Mozaika
32ks

LYRETTE

Mozaika Astral 2m2

6ks
2,14m2
6ks

5,

30,

3,

18,

5,

160,

5,

30,
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Mozaika

LYRETTE
32ks
štuková

Sádra
3ks
Tlakolin
2ks

Lafange špárovačka

Konkurzy a reštrukturalizácie
2,14m2

4ks

Deň vydania: 08.06.2016

5,

160,

2,

6,

2,

4,

3,

12,

Plynový kotol

100,

Bublinková fólia solárna Madelaine

150,

Wateraiv fólia Madelaine bazénová

150,

Obkladové listely modré

3ks

10,

30,

Bazénové lemovky rôzne

20ks

3,

60,

3,

120,

2ks

10,

20,

12 ks

5,

60,

Bazénové lemy, ukončovacie rezy
Mozaika LYRETTE 4,28m2
Mozaika rôzna 2m2
Obklad 30x20x

40ks

1m2

2,

Obklad modrý Cersamit 1,56m2

2ks

2,

4,

Obklad modrý 15x15

14ks

1,

14,

5,

120,

5,

30,

Stojany
24ks

na

koberce

Rozporky ku stojanom

6ks

Laminátový panel modrý

10,

Naviák na folie bazén

30,

Hadicová vodováha

5,

Zárubňa dverová montovaná

25,

Hliníková zárubňa obložená

25,

Vysoké mozaikové panely

4ks

20,

80,

Mozaikové panely

4ks

10,

40,

15,

75,

100x100

Rúry FLEX PVC Hydrotubo 65x75
25 metrové

5ks

Stĺpy vysoké ozdobné

3ks

20,

60,

Hliníková zárubňa

3ks

20,

60,

Filter bazénový

5ks

10,

50,

15,

30,

5,

525,

Filter Kripsol bazénový s ventilom
Mozaikový obklad rôzny 2,14m2

Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka

2ks
105ks

REOZ,
s.r.o.,
Púpavova
Bratislava, IČO: 46936301
OCEAN TOUR, s.r.o.,
Michalovce, IČO: 36576450
MIMISO KE, s.r.o. Košice
iČO: 36179124
Gomory Ondrej, Modrý kameň
IČO: 34547177

15, Fa:
2013000259
Fa:
2013000263
Fa:
2013000266
Fa:
2014100132

165,24
296,68
24,84
52,00
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K013441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Juhász v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 1316, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/28/2013 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/28/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA: (súpisová zložka majetku č. 8)
Popis: príjem úpadcu zo závislej činnosti podľa nasledovného prehľadu:
rok
2015
2015
2015
2015
2015
2015

obdobie
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl

suma
23,11 €
16,17 €
16,17 €
16,17 €
16,17 €
127,53 €

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA: (súpisová zložka majetku č. 9)
Popis: príjem úpadcu zo závislej činnosti podľa nasledovného prehľadu:
rok
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016

obdobie
August
September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl

suma
69,31 €
69,31 €
69,31 €
69,31 €
44,79 €
67,68 €
70,95 €
70,95 €
70,95 €

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA: (súpisová zložka majetku č. 10)
Popis: peňažné plnenia poskytnuté úpadcovi vo výške 18,94 €.

V Trnave dňa 03.06.2016, JUDr. Peter Ondreička, správca

K013442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Ďurkovský Euroexpres  Autodoprava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žerotínova bašta 25, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 795 441
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/41/2015 S 1487

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 08.06.2016

Okresný súd Nitra
32K/41/2015
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Róbert Hipp, správca konkurznej podstaty úpadcu: Juraj Ďurkovský, narodený dňa 29.12.1956, trvale
bytom: Žerotínova bašta 25, 940 01 Nové Zámky, podnikajúci pod obchodným menom Juraj Ďurkovský
Euroexpres – Autodoprava, s miestom podnikania S. H. Vajanského 73, 940 01 Nové Zámky, IČO: 32 795 441 (
ďalej len ,,úpadca resp. dlžník“ v príslušnom gramatickom tvare), zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1487,
sídlo správcu: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, týmto na základe záväzného pokynu uloženého zástupcom
veriteľov zo dňa 04.12.2015, vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj nasledovnej súpisovej zložky
majetku patriacej do všeobecnej podstaty a to:
Súpisová zložka č.: 2 Nákladný náves PANAV NV 35 PK – ŠPZ ( pôvodná): NZ 983 ZF. Súpisová
hodnota majetku 800, Eur, vlastníctvo úpadcu 1/1, poznámka: poškodený pri dopravnej nehode ( škoda –
totálna, odhlásené z evidencie).
Víťazom verejného ponukového konania sa stane záujemca, ktorý pri splnení všetkých správcom
stanovených podmienok ponúkne za odkúpenie najvyššiu cenu a odpredaj odsúhlasí zástupca veriteľov.
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku zaradeného do všeobecnej podstaty musí byť v súlade so
stanovenými podmienkami doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením:
32K/41/2015 S 1487 KONKURZ – NEOTVÁRAŤ (Verejné ponukové kolo náves  Ďurkovský).
Všeobecné podmienky účasti:
Záujemca si musí u správcu vyžiadať podklady o majetku podľa špecifikácie a uhradiť poplatok za účelne
vynaložené náklady vo výške 3,00 Eur a to najneskôr 5 dní pred otváraním obálok. Záujemca spolu s ponukou musí
predložiť: v prípade právnických osôb originál resp. overenú fotokópiu výpisu z Obchodného registra SR nie
starší ako 3 mesiace, u fyzických osôb úradne overená fotokópia občianskeho preukazu nie starší ako 3
mesiace (príp. tieto listiny porovná správca s originálom). Záväzná ponuka musí byť v slovenskom jazyku,
podpísaná, datovaná spolu s potvrdením o zložení zálohy, v ponuke musí byť uvedené: názov položky a
ponúkaná cena. Záujemca o odkúpenie cenného papiera zároveň so zaslaním ponuky správcovi musí na
konkurzný
účet
správcu
vedený
v UniCredit Bank, a.s., č.ú.: 1058836390 / 1111 (IBAN:
SK4911110000001058836390, SWIFT Code: UNCRSKBX) zložiť zálohu vo výške najmenej 50% ponúkanej sumy.
Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom dôjde k otváraniu
obálok, inak sa na ponuku neprihliada. Neúspešným záujemcov SKP nebude písomne oznamovať výsledok
verejného ponukového kola. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy bude vyzvaný len úspešný záujemca. Správca
si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť neprimerane nízku cenovú ponuku. SKP požiada zástupcu veriteľov na
odsúhlasenie predaja. V prípade neuzavretia kúpnej zmluvy medzi správcom a záujemcom bude záloha
záujemcovi do 3 dní vrátená, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne
uzavrieť so správcom zmluvu, alebo neuhradí odplatu v termíne, je správca oprávnený osloviť ďalšieho
záujemcu. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinný zasielať alebo osobne doručiť počas stránkových hodín
na adresu správcu majetku úpadcu: JUDr. Róbert HIPP, správca, Farská 33.,/I.p., 949 01 Nitra a to najneskôr do
01.07.2016 najneskôr do 10,00 hod., na ponuku doručenú po tomto čase sa nebude prihliadať. Otváranie obálok sa
uskutoční dňa: 04.07.2016 o 11,00 hod., v sídle správcu na adrese: Farská 33./I.p, 949 01 Nitra. Otvárania
obálok sa môžu zúčastniť len záujemca, ktorý zaslal ponuku. SKP zverejní oznam z priebehu otvárania
obálok v OV.
JUDr. Róbert HIPP SKP

K013443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komjatická 58, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2015/S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
31K/18/2015
Iné zverejnenie

SKP Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ladislav Kovács, so sídlom Komjatická 58, 940 01
Nové Zámky, narodený 16.08.1974, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k. 31K/18/2015, 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, veriteľa: NOVITAL, IČO: 34 014 721, Hlavné námestie 7, 940 35
Nové Zámky, v celkovej výške: 782,55 €.

K013444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Ďurkovský Euroexpres  Autodoprava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žerotínova bašta 25, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 795 441
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/41/2015 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/41/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č.: 6/. príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
(o konkurze a reštrukturalizácii) za mesiac: 05/2016 vo výške : 39,95 Eur (platiteľ dôchodku: Sociálna poisťovňa
BA), zaradený do všeobecnej podstaty.

K013445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Kosa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavisko 87, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 5K/5/2016 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/5/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Tatiana Šumichrastová so sídlom Jesenského 29, Martin, správca Úpadcu: Juraj Kosa,nar.10.09.1970, trvale
bytom: Plavisko 87,034 01 Ružomberok (ďalej len „ Úpadca“) týmto v zmysle ust. §u 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva
prvú schôdzu veriteľov Úpadcu, ktorá sa uskutoční dňa 8. 8..2016 o 10:00 hod. v sídle správcu na Jesenského 29,
036 01 Martin.
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Úvod
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba členov veriteľského výboru v zmysle §u 37 ods.1 ZKR v spojení s ust. §u 107 ods. 2 ZKR
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle §u 36 ods. 1 ZKR
5. Záver.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis
z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Martine dňa 3.6.2016
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K013446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klára Doležálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zápoveď 24, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2016 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č.: 141/. príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
(o konkurze a reštrukturalizácii) za mesiac: 04/2016 vo výške : 73,97 Eur (platiteľ: Thaumas, s.r.o.), zaradený do
všeobecnej podstaty.

K013447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SANPARK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 587 704
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/39/2014/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/39/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom Jesenná 4, 821 09 Bratislava, ako správca úpadcu SANPARK,s.r.o., so sídlom
SNP 13, 811 06 Bratislava, IČO: 31 587 704(ďalej len úpadca) týmto na základe záväzného pokynu Veriteľského
výboru úpadcu a v zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
ZKR) vylúčuje zo súpisu majetku úpadcu zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 33/2016 zo dňa 18.02.2016 pod č.
zápisu K003530 následovnú súpisovú zložku majetku:
P.č. 33 : Druh majetku: Peňažná pohľadávka, súpisová hodnota: 45.700,62 Eur, dôvod vylúčenia : pohľadávka v
neuspokojenej časti vylúčená zo súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu so súhlasom veriteľského výboru
udeleného na zasadnutí konaného dňa 26.5.2016.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K013448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SANPARK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 587 704
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/39/2014/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/39/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu SANPARK, s.r.o.
podľa ust. § 38 a násl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v konkurze vyhlásenom na majetok spoločnosti:
SANPARK, s.r.o. so sídlom SNP 13, 811 06 Bratislava, IČO: 31 587 704 (ďalej aj ako len „úpadca“) vedenom pred
Okresným súdom Bratislava pod spis. zn.: 3K/39/2014.
Miesto a čas zasadnutia: Andrusovova 9B, Bratislava, 26.5.2016, 10.00 hod.
Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:
1.
2.
3.
4.

Ing. Ivan Stoszek
SANUS Real, s.r.o.
Tatralandia, a.s.
Ing. Anna Bružeňáková, SKP SANPARK, s.r.o.

Celkový počet hlasov členov veriteľského výboru/celkový počet hlasov prítomných členov veriteľského výboru:
3/3.Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že veriteľský výbor je v zmysle ust. § 38 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný.
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1.) Otvorenie.
2.) Prerokovanie žiadosti správcu o schválenie dohody o urovnaní zo dňa 12.5.2016 a hlasovanie.
3.) Záver.

Ad 1.) Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru a ten v úvode informoval prítomných členoch
o bodoch programu zasadnutia veriteľského výboru.

Ad 2.) Prerokovanie žiadosti správcu o schválenie dohody o urovnaní zo dňa 12.5.2016 a hlasovanie.
Predseda veriteľského výboru požiadal správcu úpadcu, aby predniesol prítomným svoju žiadosť o schválenie
dohody o urovnaní zo dňa 12.5.2016, týkajúcu sa urovnania nárokov úpadcu voči vlastníkovi nehnuteľnosti, ku
ktorej bolo zriadené záložné právo na zabezpečenie pohľadávky t.j. spisovej zložky majetku č. 33, v nesplatenej
časti navrhla pohľadávku t.j. súp. zložky majetku č. 33 vyradiť, nakoľko po oboznámení sa s majetkovými pomermi
dlžníka nepredpokladá jej uspokojenie. Následne jednotliví členovia predniesli svoje otázky na správcu, a po ich
zodpovedaní nechal predseda veriteľského výboru hlasovať o návrhu na schválenie dohody o urovnaní a vylúčení
nesplatenej časti pohľadávky. Na základe hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie: „Veriteľský výbor
správcom predloženú dohodu o urovnaní zo dňa 12.5.2016 schvaľuje, zároveň správcovi dáva súhlas na vylúčenie
súpisovej zložky majetku č. 33 v jej nesplatenej časti zo súpisu majetku úpadcu.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Hlasovanie:
Za návrh: 3 hlasy

Proti návrhu: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

Ad 3.) Záver
Predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie a zápisnicu z predmetného zasadnutia doručí v zmysle ust. § 38
ods. 6 ZKR príslušnému súdu a správcovi.
V Bratislave, dňa 26.5.2016.
Ing. Ivan Stoszek, predseda veriteľského výboru

K013449
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

Oznam o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej majetkovej podstaty
SKP po zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej
majetkovej
podstaty.

K013450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Borbély
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodálova 468/12, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava  Staré mesto
Spisová značka správcovského spisu: 4K/37/2015 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/37/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
zapísal do zoznamu pohľadávok nezabezpečené pohľadávky pod nizsie uvedeným číslom pohľadávky, nižšie
uvedeného veriteľa a v nižšie uvedenej výške v EUR:
8

Bytový podnik Petržalka, s.r.o., Haanova 10, Bratislava, IČO: 36821012

290,64

9

Bytový podnik Petržalka, s.r.o., Haanova 10, Bratislava, IČO: 36821012

75,12

V Bratislave dňa 3.6.2016
JUDr. Marek Glemba, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FIS EKOCHEM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 948 405
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 81/2015 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 81/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
Mgr. Alena Gregorová, správca úpadcu FIS EKOCHEM, s.r.o., so sídlom: Partizánska 71, Banská Bystrica,
IČO: 43 948 405, podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý
možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne:
·
·
·

číslo účtu:
variabilný symbol:
výška kaucie:

IBAN: SK17 1100 0000 0029 1786 0108
číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
350 EUR

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.

K013452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FIS EKOCHEM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 948 405
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 81/2015 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 81/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Alena Gregorová, správca úpadcu FIS EKOCHEM, s.r.o., so sídlom: Partizánska 71, Banská Bystrica,
IČO: 43 948 405, zvoláva podľa ust. § 34 ods.1 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii
správcu na adrese : Horná 54, 974 01 Banská Bystrica (budova vo dvore, prízemie) dňa 18.7.2016 o 11,00 hod.
s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodnutie o potvrdení resp. výmene správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Rozhodnutie o potvrdení resp. výmene správcu
4. Voľba veriteľského výboru resp. zástupcu veriteľov
5. Záver
Pri prezencii je potrebné predložiť doklad totožnosti a u právnických osôb aj výpis z obchodného registra nie starší
ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti.

Mgr. Alena Gregorová, správca

K013453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorove Kosihy 9, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szabóová
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/50/2012 S 1525
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/50/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu Ladislav Kovács, nar. 16.08.1976, trvalo bytom 946 34,
Bátorove Kosihy 9
1. Súpisová položka č. 1 – Iná majetková hodnota
Príjem z pracovného pomeru bez nepostihnuteľnej časti mzdy u zamestnávateľa Slovenská republika Ministerstvo
obrany SR, Vojenský útvar so sídlom v Leviciach za obdobie február 2013 až marec 2016
Súpisová hodnota: 16 594,02€
Zostatok na bežnom účte ku dňu 31.05.2016 je v sume 23 922,39 €

V Nových Zámkoch, dňa 31.05.2016
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K013454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VODOPLAST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťanská 36, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 702 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/79/2012/S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/79/2012

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

Oznam o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej majetkovej podstaty
SKP po zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej majetkovej podstaty.

K013455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BeKo, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 14/7495, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 851 576
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2015 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
BeKo, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Dunajská 14/7495, 811 08 Bratislava, IČO: 43 851 576, sp. zn. 8K/50/2015
v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo
finančnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. IBAN: SK98 1111 0000 0013 2315 4009.
Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K013456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Šteiner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jašíkova 365/17, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1968
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s.
Sídlo správcu:
Turnianska 9, 903 01 Senec
Spisová značka správcovského spisu: 8K/61/2015 S1496
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
8K/61/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

peňažné prostriedky vo výške 1 659,70 € zložené úpadcom na bankový účet konania, IBAN: SK87 0200 0000 0036
5515 9753
Ing. Marek Pariči, komplementár, Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., správca
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K013457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Railway Casted Components a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 607 901
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, st.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2015 S1335
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jozef Jaroščák st. správca konkurznej podstaty Railway Casted Components a.s., Štefánikova 887/53, 058
01 Poprad, IČO: 46 607 901, sp.zn.: 1K/14/2015 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od
vyhlásenia konkurzu mu bola doručená dňa 03.06.2016 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: CHEMAP,
spol. s r.o., Dašice 475, 533 03 Dašice,
Česká republika, IČO: 252 80 520:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1
Celková suma prihlásených pohľadávok 2.291,88 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 201400034 za dodaný tovar.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 2
Celková suma prihlásených pohľadávok 5.016,58 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 201400036 za dodaný tovar.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 3
Celková suma prihlásených pohľadávok 1554, eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 201400036 za dodaný tovar.

Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
V Bardejove dňa 03.06.2016

K013458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Plučinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/86/2015 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/86/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 07.04.2016, sp.zn. 2K/86/2015-134, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 70/2016 zo dňa 13.04.2016 pod značkou K008361, som bol ustanovený za správcu
úpadcu Kamil Plučinský, nar.: 14.10.1970, Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ustanovení §32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť kauciu vo výške 350,- EUR (s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je SK19 0900
0000 0051 1417 0043 (Slovenská sporiteľňa, a.s.). Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená
samostatná kaucia.
V Bardejove 03.06.2016
JUDr. Jozef Jaroščák ml., správca

K013459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Blaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 141/38, 059 38 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2016 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty veriteľa:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Výška zabezpečenej pohľadávky: 58.017,69 €
Deň preradenia súp. zložky č. 1 až 8 zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty: 01.06.2016
Dôvod zapísania súp. zložky č. 1 až 8 do oddelenej podstaty: zistené záložné právo veriteľa
Poradie: prvé

1. Rodinný dom
Okres:

Poprad

Obec:

Štrba

Kat. územie: Štrba
Čislo LV:

3679

Podiel:

1/4

Súpisné číslo Na parcele číslo:

Druh stavby

141

292

Adresa:

Hlavná 141/38, 059 38 Štrba

Popis stavby Umiestnenie stavby

10

rodinný dom 1

v súpisovej hodnote 5.000,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poznámka: hodnota určená odhadom správcu

2. Pozemok pod rodinným domom:
Okres:

Poprad

Obec:

Štrba

Kat. územie: Štrba
Čislo LV:

3679

Podiel:

1/4
Parcelné číslo Výmera :

Druh pozemku

Spôsob využ. Umiest. Pozemku

292

zastavané plochy

15

162

1

v súpisovej hodnote 2.000,00 €
poznámka: hodnota určená odhadom správcu

3. Pozemok:
Okres:

Poprad

Obec:

Štrba

Kat. územie: štrba
Čislo LV:

3679

Podiel:

1/4
Parcelné číslo Výmera :

Druh pozemku

Spôsob využ. Umiest. Pozemku

291/1

zastavané plochy

18

381

1

v súpisovej hodnote 5.000,00 €
poznámka: hodnota určená odhadom správcu

4. Pozemok:
Okres:

Poprad

Obec:

Štrba

Kat. územie: štrba
Čislo LV:

3679

Podiel:

1/4
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Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku

Spôsob využ. Umiest. Pozemku

293/2

4

17

záhrady

1

v súpisovej hodnote 250,00 €
poznámka: hodnota určená odhadom správcu

5. Rodinný dom
Okres:

Poprad

Obec:

Štrba

Kat. územie: Štrba
Čislo LV:

3679

Podiel:
1/2 v bezpodielovom spoluvlastníctve osôb: Tomáš Blaško, nar. 05.05.1981 a Viktória Blašková, rod.
Kačmáriková, nar. 24.12.1983, obaja bytom Hlavná 141/38, Štrba
Súpisné číslo Na parcele číslo:

Druh stavby

141

292

10

Adresa:

Hlavná 141/38, 059 38 Štrba

Popis stavby Umiestnenie stavby
rodinný dom 1

v súpisovej hodnote 10.000,00 €
poznámka: hodnota určená odhadom správcu

6. Pozemok pod rodinným domom:
Okres:

Poprad

Obec:

Štrba

Kat. územie: štrba
Čislo LV:

3679

Podiel:
½ v bezpodielovom spoluvlastníctve osôb: Tomáš Blaško, nar. 05.05.1981 a Viktória Blašková, rod.
Kačmáriková, nar. 24.12.1983, obaja bytom Hlavná 141/38, Štrba
Parcelné číslo Výmera :

Druh pozemku

Spôsob využ. Umiest. Pozemku

292

zastavané plochy

15

162

1

v súpisovej hodnote 4.000,00 €
poznámka: hodnota určená odhadom správcu

7. Pozemok:
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Kat. územie: štrba
Čislo LV:

3679

Podiel:
½ v bezpodielovom spoluvlastníctve osôb: Tomáš Blaško, nar. 05.05.1981 a Viktória Blašková, rod.
Kačmáriková, nar. 24.12.1983, obaja bytom Hlavná 141/38, Štrba
Parcelné číslo Výmera :

Druh pozemku

Spôsob využ. Umiest. Pozemku

291/1

zastavané plochy

18

381

1

v súpisovej hodnote 10.000,00 €
poznámka: hodnota určená odhadom správcu

8. Pozemok:
Okres:

Poprad

Obec:

Štrba

Kat. územie: štrba
Čislo LV:

3679

Podiel:
½ v bezpodielovom spoluvlastníctve osôb: Tomáš Blaško, nar. 05.05.1981 a Viktória Blašková, rod.
Kačmáriková, nar. 24.12.1983, obaja bytom Hlavná 141/38, Štrba
Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku

Spôsob využ. Umiest. Pozemku

293/2

4

17

záhrady

1

súpisovej hodnote 500,00 €
poznámka: hodnota určená odhadom správcu

V Poprade, 03.06.2016
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Správca

K013460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Blaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 141/38, 059 38 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2016 S1366
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Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2016 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty:
9. Peňažná pohľadávka
právny dôvod:

nevyčerpaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

celková suma:

664,00 €

súpisová hodnota:

664,00 €

deň zapísania:

03.06.2016

V Poprade, 03.06.2016
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Správca

K013461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Nováková KRÉTA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 757/20, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 453 458
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/9/2016 S 1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/9/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
03.06.2016

Peňažná
pohľadávka

03.06.2016

Peňažná
pohľadávka

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
663,88
správcu, uznesenie Okresného súdu Trnava, č.k. 25K/9/2016 zo dňa
€
17.05.2016
348,09
Zostatok na bankovom účte VUB, a.s., číslo 1144470057/0200
€

Spoluvlastníctvo úpadcu
1/1 k celku
Spoluvlastníctvo úpadcu
1/1 k celku

K013462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Nováková KRÉTA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 757/20, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 453 458
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/9/2016 S 1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/9/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Tibor Timár ako správca úpadcu - Marcela Nováková, nar.: 25.06.1973, bytom Cukrovarská 757/20, 926
01 Sereď (podnikajúca pod obchodným menom Marcela Nováková – KRÉTA, s miestom podnikania
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

61

Obchodný vestník 110/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.06.2016

01 Sereď (podnikajúca pod obchodným menom Marcela Nováková – KRÉTA, s miestom podnikania
Cukrovarská 757/20, 926 01 Sereď, IČO: 34 453 458), v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom
Trnava pod sp. zn. 25K/9/2016, oznamuje veriteľom podľa ust. § 28 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii
(zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov), že po základnej prihlasovacej lehote bola do zoznamu
pohľadávok zapsíaná pohľadávka veriteľa
 OTP Banka Slovensko, a.s., IČO: 31 318 916 na sumu 1 538,12 eur (z toho istina 1 538, eur).

K013463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Krajňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 762/34, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2016  S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

obchodný podiel v spoločnosti HAKR s.r.o., Važecká 8, 080 05 Prešov, IČO: 36 483 982
súpisová hodnota 1,€
V Humennom, dňa 05.06.2016
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K013464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Krajňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 762/34, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2016  S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj Krajňák, nar. 23.04.1961, bytom Komenského 762/34, 083 01 Sabinov
JUDr. Ing. Jozef Sitko v súlade s § 34 ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 15.07.2016 o 10:00 hod, na adrese správcu
Lipova 1, v Humennom, v budove ENERGOBYTU číslo dverí 13 s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie; 2.
Správa o činnosti správcu a stave konkurzu do konania 1. schôdze; 3. Voľba zástupcu veriteľov; 4. Hlasovanie o
výmene správcu v zmysle § 36 zákona č. 7/2005 Z.z.; 5. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti,
právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako 1 mesiac. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Humennom, dňa 05.06.2016
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca
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K013465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Cepko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. armády 149/25, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/56/2015  S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/56/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu Ivan Cepko, nar. 08.11.1981, bytom Čsl. armády 149/25, 068 01 Medzilaborce
JUDr. Ing. Jozef Sitko v súlade s § 34 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 15.07.2016 o 10:30 hod, na adrese správcu Lipova 1, v
Humennom, v budove ENERGOBYTU číslo dverí 13 s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie; 2. Správa o činnosti
správcu a stave konkurzu; 3. Voľba zástupcu veriteľov; 4. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti,
právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako 1 mesiac. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Humennom, dňa 05.06.2016
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K013466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SMZ Kunová Teplica, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 193 810
Obchodné meno správcu:
JUSTICIA Recovery k. s.
Sídlo správcu:
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2016 S1699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA

z druhého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka SMZ Kunová Teplica, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 48,
Bratislava  mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 36 193 810 konaného dňa 3.6.2016 v sídle správcu JUSTICIA
Recovery k.s., Mlynské Nivy 48, 829 90 Bratislava, čas konania:

začiatok o 11:00 h.

Zasadnutia veriteľského výboru dlžníka sa zúčastnili členovia (podľa priloženej prezenčnej listiny Príloha č. 1
zápisnice):

1. Všeobecná úverová banka, a.s., zastúpená na základe poverenia JUDr. Jela Zakarovská
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Všeobecná úverová banka, a.s., zastúpená na základe poverenia JUDr. Jela Zakarovská
FERONA Slovakia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva JUDr. Viera Hudáková, advokát
VÚB Leasing, a.s. zastúpená na základe poverenia JUDr. Diana Oláhová
CWT Metal s. r. o. zastúpená konateľom Ing. Rudolfom Mičudom
Ing. Tibor Gergely, osobne, totožnosť zistená podľa OP č.

Program:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie o predloženom návrhu RP
3. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru Všeobecná úverová banka, a.s (ďalej len
“predseda veriteľského výboru”), ktorý privítal prítomných členov veriteľského výboru  FERONA Slovakia, a.s.,
VÚB Leasing, a.s., CWT Metal s. r. o., Ing. Tibor Gergely a reštrukturalizačného správcu – JUSTICIA Recovery
k.s., zastúpený: JUDr. Ján Ivan, komplementár a oboznámil ich s programom zasadnutia.

Predseda veriteľského výboru ďalej skonštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru sa koná v súlade s § 143
zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), nakoľko dňa 30.05.2016 bol predsedovi
veriteľského výboru predložený zo strany dlžníka SMZ Kunová Teplica, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 48, Bratislava
 mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 36 193 810 (ďalej len „dlžník“) návrh reštrukturalizačného plánu.

V zmysle ustanovenia § 144 ods. 1 ZKR, o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu plánu rozhodne
veriteľský výbor do 15 dní od jeho predloženia. Ak má veriteľský výbor k návrhu plánu výhrady, môže určiť
predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na jeho prepracovanie. O schválení alebo zamietnutí plánu v
tomto prípade veriteľský výbor rozhodne do 15 dní od predloženia prepracovaného plánu.

Predseda veriteľského výboru vzhľadom na prítomnosť všetkých členov veriteľského výboru skonštatoval
uznášaniaschopnosť veriteľského výboru v zmysle ustanovenia § 128 ods. 2 ZKR. Súčasne prítomných informoval,
že podľa § 128 ods. 2 ZKR každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru
je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy
členov veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok.

Následne predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru o prednesenie svojich
pripomienok k reštrukturalizačnému plánu ( ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto zápisnice)

2. Hlasovanie o vrátení návrhu reštrukturalizačného plánu na prepracovanie v súlade s § 144 ZKR.
Na základe uvedeného predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o
vrátení návrhu reštrukturalizačného plánu na prepracovanie.
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Hlasovanie Členov VV:
Všeobecná úverová banka, a.s.  ZA
FERONA Slovakia, a.s.  ZA
VÚB Leasing, a.s.  ZA
CWT Metal s. r. o.  ZA
Ing. Tibor Gergely  ZA

Veriteľský výbor na základe hlasovania prijal nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov veriteľského výboru
nasledovné uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor predložený návrh reštrukturalizačného plánu vracia predkladateľovi plánu na
prepracovanie. Veriteľský výbor určuje predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na prepracovanie
reštrukturalizačného plánu v zmysle pripomienok členov veriteľského výboru.

3. Záver

Druhé zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda o 11:45 hod. a prítomným poďakoval za ich účasť,
pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatého uznesenia zákonným spôsobom v
zmysle ustanovenia § 128 ods. 5 ZKR v Obchodnom vestníku.

V Bratislave, dňa 3.6.2016

Predseda veriteľského výboru:
Všeobecná úverová banka, a.s.

K013467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Horová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 6, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Michalská bašta 12, 940 54 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2014S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Správca v konkurznom konaní: Mgr. Miloš Ágg, so sídlom kancelárie Michalská bašta 12, 94054 Nové Zámky,
správca úpadcu Mária Horová v konkurze, narodená 9.5.1962, trvalý pobyt: Rovniankova 6, 85102 Bratislava,
vyhlasuje: prvé kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu – Mária Horová v konkurze,
narodená 9.5.1962, trvalý pobyt: Rovniankova 6, 85102 Bratislava, podľa ust. § 92 ods. 1, písm. d) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
Predmet ponukového konania: majetok zapísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty pod číslom 4 (zverejnený
v Obchodnom vestníku SR č. 124/2015 dňa 1.7.2015), majetok zapísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty pod
číslom 7 (zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 45/2016 dňa 7.3.2016), majetok zapísaný v súpise majetku
všeobecnej podstaty pod číslom 1114 (zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 45/2016 dňa 7.3.2016).
Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponukového konania, ako aj úplné znenie podmienok ponukového konania si
záujemca môže vyžiadať písomnou žiadosťou adresovanou Správcovi, prípadne emailom na adrese:
aggmilos@gmail.com do 5 dní od zverejnenia prvého kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr dňa 17.6.2016, do 15:00 hod. v kancelárii správcu na
Lužnej ulici 6, 85104 v Bratislave, alebo v uvedený deň poštou alebo kuriérom. Správca si vyhradzuje právo
v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové konanie ako neúspešné.

K013468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Drgoňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Choča 88, 951 76 Choča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/17/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/17/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu: František Drgoňa, nar.: 11.10.1970, bytom Choča 88, 951 76 Choča, týmto
oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: Školská 3, Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 15.00
hod. Termín je možné vopred dohodnúť na tel. č.: 037/65 12 745.
v Nitre, dňa 03.06.2016

JUDr. Ladislav Barát,
správca

K013469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Naštová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomnická 886/75, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/70/2014 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/70/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
Správca konkurznej podstaty úpadcu Anna Naštová, nar. 07.08.1962, trvale bytom Lomnická 886/75, 093 03
Vranov nad Topľou, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
,,ZKR“) oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 24.05.2016
do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky :
Číslo pohľadávky: 22, veriteľ: Ľubomír Chovanec – LCH Záložňa, IČO: 33 275 980, Staničná 1265, Vranov nad
Topľou – prihlásená suma 27.052,98 Eur.
Ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky, pohľadávku možno v zmysle ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR poprieť
v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
JUDr. Marián Novikmec, správca

K013470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Chlebušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 6175/4, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/80/2015 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/80/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Druh podania: Oprava doplnenia súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
JUDr. Jana Živická  správca konkurznej podstaty úpadcu: Katarína Chlebušová, nar.: 09.12.1963, bytom:
Karpatská 6175/4, 974 11 Banská Bystrica, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod
sp.zn. 2K/80/2015, (ďalej len ,,Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku opravu doplnenia súpisu
všeobecnej podstaty zložky majetku, a to:
Peňažná pohľadávka
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

2
Peňažná pohľadávka
2.094,86
2.094,86

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Dlžník (meno,priezvisko/názov/bydlisko
sídlo/nar./IČO)
Suma (istina + príslušenstvo)

1/1
05.02.2016
Jozef Bača, Fatranská 3, 974 11 Banská
Bystrica
2.094,86
Zmluva o spotrebiteľskom úvere č.
1864731 č. p. 6209924

Právny dôvod vzniku (č. faktúry)

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. Jana Živická  správca

K013471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIGAREAL, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 636 292
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28R/1/2013 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28R/1/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Danica Birošová, správca so sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, zapísaná v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR, značka správcu: S106 (ďalej len ako „správca“ alebo „vyhlasovateľ“), ako správca
úpadcu MIGAREAL, s.r.o. v konkurze, so sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO: 316 362 92 ( ďalej len ako:
„dlžník“ resp. „úpadca“ ), v súlade so schváleným záväzným pokynom príslušného orgánu
vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na predaj časti podniku úpadcu, ktorý pozostáva z nasledovného
majetku úpadcu:
-

nehnuteľnosti podľa prílohy č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou záväzného pokynu

peňažných pohľadávok v aktuálnej výške podľa prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou záväzného pokynu
databázy klientov so zmluvami v aktuálnej výške podľa prílohy č.3, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou záväzného pokynu
záväzkov úpadcu, ktoré súvisia s časťou podniku a vznikli po vyhlásení konkurzu na
majetok úpadcu v súvislosti s prevádzkovaním časti podniku v aktuálnej výške podľa prílohy
č.4, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou záväzného pokynu
dvaja zamestnanci úpadcu so vzdelaním v aktuálnom stave, podľa prílohy č.5, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou záväzného pokynu

Predmet predaja sa v druhom kole verejného ponukového konania odpredáva za sumu vo výške minimálne 70%
súpisovej hodnoty majetku úpadcu, ktorá časť podniku tvorí a predstavuje sumu bez DPH. K danej sume sa DPH
podľa osobitného predpisu nepripočítava.
Záujemcovia si v úradných hodinách kancelárie správcu vyzdvihnú podmienky verejného ponukového konania s
konkretizáciou jednotlivých položiek tvoriacich časť podniku podľa súpisu majetku podstát.
Súťažnú ponuku možno predložiť najneskôr 15 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku.

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

( súťažné podmienky verejného ponukového konania)

Článok I.
Vyhlásenie verejného ponukového konania a výsledok verejného ponukového konania

1. Vyhlasovateľom tohto verejného ponukového konania je:
JUDr. Danica Birošová, sídlo kancelárie: Piaristická 46, 911 01 Trenčín, zapísaná v Zozname správcov,
vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S106 ( ďalej len ako: „správca“
alebo „vyhlasovateľ“ ),
ako správca úpadcu:
MIGAREAL, s.r.o. v konkurze so sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO: 316 362 92, spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25921/R ( ďalej aj ako:
„úpadca“ ) sp. zn. konania: 28R/1/2013, konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín;

1.2
Toto verejné ponukové konanie je správcom vyhlásené za účelom predaja majetku podliehajúceho
konkurzu úpadcu, zapísaného do súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata), pričom platí, že toto verejné
ponukové konanie je správcom vyhlásené po predchádzajúcom súhlase ( resp. záväznom pokyne )
príslušného orgánu na speňaženie majetku zapísaného do súpisu;

1.3
Verejné ponukové konanie sa začína dňom nasledujúcim po dni zverejnenia oznámenia o tomto
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Toto verejné ponukové konanie nie je obchodnou verejnou
súťažou podľa § 281 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (
ďalej len ak o: „Obchodný zákonník“ ), nie je verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa § 276 a nasl.
Obchodného zákonníka a nie je postupom podľa zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmysle
neskorších predpisov. Správca oznam o začatí verejného ponukového konania uverejní v tlačovom periodiku
minimálne s lokálnou pôsobnosťou.

Článok II.
Predmet kúpy

2.1
Predmet kúpy predstavuje časť podniku úpadcu, pričom presná špecifikácia predmetu kúpy je
záujemcom sprístupňovaná na základe písomnej žiadosti. Záujemcovia o účasť vo verejnom ponukovom
konaní si môžu v čase a na mieste uvedenom v oznámení resp. inzeráte vyzdvihnúť podmienky verejného
ponukového konania, ktorých prílohou bude zoznam majetku určeného na predaj ako súčasti scudzovanej
časti podniku, a to za úhradu 30,00 EUR. Správca si vyhradzuje právo poskytovať informácie, ako aj
podmienky ponukového konania výlučne v pracovných dňoch, a to v sídle správcu počas úradných hodín
kancelárie správcu. Správca môže odmietnuť poskytovať akékoľvek informácie jednotlivým záujemcom
telefonicky, poštou alebo inými dostupnými elektronickými prostriedkami. Vysvetlenie obsahu, zámeru alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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telefonicky, poštou alebo inými dostupnými elektronickými prostriedkami. Vysvetlenie obsahu, zámeru alebo
podmienok tejto súťaže, či akékoľvek iné informácie s ňou súvisiace, je možné získať osobne u správcu po
predchádzajúcom dohovore prostredníctvom emailu: birosova@akbirosova.sk, a to až do uplynutia lehoty
na predkladanie súťažných ponúk.

2.2

Obhliadku predmetu kúpy je možné vykonať po predchádzajúcom vyžiadaní;

2.3 Predmet predaja sa odpredáva za sumu minimálne vo výške 70% súpisovej hodnoty majetku úpadcu,
ktorý časť podniku tvorí a predstavuje sumu bez DPH. K danej sume sa DPH podľa osobitného predpisu
nepripočítava. Záujemcovia v druhom kole verejného ponukového konania predkladajú cenové ponuky vo
výške minimálne sumy určenej spôsobom vyššie uvedeným. V prípade, že druhé kolo verejného ponukového
konania nebude úspešné, t.j. v prípade že nebude vybraný víťaz, resp. s víťazom nebude uzatvorená
príslušná zmluva správca vyhlási tretie, opakované kolo.

Článok III.
Zmluva o predaji časti podniku

3.1
Výsledkom procesu verejného ponukového konania je zmluva o predaji časti podniku. Speňažením
časti podniku bude na kupujúceho resp. nadobúdateľa prevedený celý majetok predstavujúci časť podniku,
veci práva a iné majetkové hodnoty patriace k časti podniku. Zmluva sa bude primerane riadiť ustanoveniami
§ 476 a nasl. ObZ v účinnom znení, t.j. ustanoveniami nominátnej zmluvy o predaji podniku. Na kupujúceho
prechádzajú všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj vzťahuje. Ku dňu účinnosti zmluvy je povinný
predávajúci odovzdať a kupujúci prevziať veci zahrnuté do predaja. O prevzatí sa spíše zápisnica podpísaná
oboma stranami. Znenie zmluvy o predaji časti podniku je možné písomne si vyžiadať u správcu za úhradu
vecných nákladov. Uzatvorenie inej zmluvy ako zmluvy vyhotovenej správcom je vylúčené.

Článok IV.
Záujemca

4.1
Do verejného ponukového konania sa môže zapojiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná fyzická
alebo právnická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia a je oprávnená
na podnikanie. Záujemca musí byť spôsobilý byť predmetom zodpovednostných vzťahov za porušenie
právnych povinností. Splnenie podmienok podľa tohto odseku sa posudzuje vždy v súlade s príslušným
rozhodným právom, ktorým je právny poriadok Slovenskej republiky. Fyzická osoba nepodnikateľ nie je
osobou oprávnenou na účasť vo verejnom ponukovom konaní podľa týchto podmienok verejného
ponukového konania. Záujemca musí byť oprávnený na podnikanie na území Slovenskej republiky v čase
predkladania súťažnej ponuky.

4.2
Do verejného ponukového konania sa nemôže zapojiť taká osoba, voči ktorej vyhlasovateľ eviduje
akúkoľvek nezaplatenú splatnú pohľadávku. O tejto skutočnosti vyhlasovateľ záujemcovi vydá na požiadanie
písomné potvrdenie.
Článok V.
Zábezpeka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5.1
Každý záujemca o kúpu musí zložiť správcovi konkurznej podstaty finančnú zábezpeku najmenej vo
výške najmenej 30% z ponúkanej kúpnej ceny na bankový účet zriadený pre potreby konkurzného konania.
Zloženie zábezpeky je podmienkou platnej účasti záujemcu v ponukovom konaní. Zábezpeka musí byť
zložená v prospech bankového účtu: Názov banky: OTP Banka Slovensko, a.s., BIC: OTPVSKBX, IBAN:
SK31 5200 0000 0000 0419 0868.

5.2
Zábezpeka slúži na úhradu akejkoľvek prípadnej pohľadávky, ktorá vyhlasovateľovi vznikne voči
záujemcovi z akéhokoľvek neplnenia si alebo porušenia povinností záujemcom, ktoré mu vyplývajú z týchto
podmienok verejného ponukového konania. Zábezpeka je v prípade víťaza započítavaná na úhradu kúpnej
ceny. V prípade, že víťaz ponukového konania neuzavrie so správcom kúpnu zmluva na predaj časti podniku,
ktorý je predmetom tohto ponukového konania alebo nezaplatí v lehote určenej týmito podmienkami kúpnu
cenu je správca oprávnený uplatniť voči víťazovi ponukového konania zmluvnú pokutu podľa čl. 8.7 týchto
podmienok.

Článok VI.
Súťažná ponuka záujemcu

6.1

Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá obsahuje:


označenie záujemcu (budúceho kupujúceho) v rozsahu: meno a priezvisko / obchodné
meno, trvalé bydlisko / sídlo / miesto podnikania, IČO;


originál alebo notársky overenú kópiu výpisu zo živnostenského, obchodného alebo iného
registra, z ktorej budú zrejmé údaje podľa predchádzajúceho bodu a činnosti, na ktorých výkon
je záujemca oprávnený ( takýto výpis, resp. údaje v ňom uvádzané musia zodpovedať
aktuálnemu stavu v čase podania súťažnej ponuky a výpis nesmie byť starší ako 3 mesiace ku
dňu podania súťažnej ponuky ), resp. ich inak preukázať v súlade so súťažnými podmienkami.



výšku navrhovanej kúpnej ceny v mene EURO bez DPH;



preukázanie finančného krytia kúpnej ceny, a to:

a. formou potvrdenia banky o disponibilnom zostatku finančných prostriedkov
záujemcu, ktorý nemôže byť nižší, než je rozdiel navrhovanej kúpnej ceny a
výšky zloženej zábezpeky, alebo

a. formou bankovej záruky, pričom výška poskytnutej bankovej záruky nemôže byť
nižšia, než je rozdiel navrhovanej kúpnej ceny a výšky zloženej zábezpeky.
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Iná forma preukázania krytia kúpnej ceny než vyššie uvedená nie je prípustná. Správca si
vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, kde finančné krytie nebude hodnoverne preukázané.


doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky podľa podmienok ponukového konania, t.j.
výpis z bankového účtu záujemcu, potvrdenie o bezhotovostnom vklade na účet správcu.
Zábezpeka musí byť na bankový účet zriadený pre potreby konkurzného konania pripísaná
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie súťažných ponúk, inak sa na súťažnú ponuku
neprihliada;



číslo bankového účtu záujemcu pre účely vrátenia zábezpeky;


prehlásenie záujemcu, že súhlasí so všetkými podmienkami verejného ponukového
konania, do ktorého predložil súťažnú ponuku a prehlásenie, že s obsahom príslušných
súťažných podmienok sa oboznámil;


označenie predmetu kúpy a prehlásenie záujemcu, že kupuje celý predmet kúpy, t.j. časť
podniku úpadcu v rozsahu, akom je správcom definovaná v súťažných podmienkach;

·

prehlásenie záujemcu, že si je vedomý svojej povinnosti prevziať záväzky z pracovno
 právnych vzťahov, správcom evidované ako záväzky z pracovno  právnych vzťahov
v predmetnom konkurznom konaní úpadcu MIGAREAL, s.r.o. v konkurze


prehlásenie záujemcu, že si je vedomý svojej povinnosti uhradiť postúpené záväzky,
správcom evidované ako pohľadávky proti podstate v predmetnom konkurznom konaní úpadcu
MIGAREAL, s.r.o. v konkurze


prehlásenie záujemcu, že súhlasí s navrhovaným znením kúpnej zmluvy, ktorá bude
uzatvorená s víťazom verejného ponukového konania a s ktorej obsahom mal možnosť sa
oboznámiť u správcu;


prehlásenie záujemcu, že je (záujemca alebo osoby konajúce v jeho mene) spôsobilý na
právne úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia;


prehlásenie záujemcu, že je svojou súťažnou ponukou viazaný štyri kalendárne mesiace
odo dňa jej predloženia, okrem prípadu, že dôjde k zrušeniu verejného ponukového konania
správcom;
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potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že voči nemu nie je vedené
konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;


potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že
záujemca nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
a potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne (v ktorej sú poistení zamestnanci
záujemcu) nie staršie ako 3 mesiace o tom, že nemá evidované nedoplatky poistného na
zdravotnom poistení, sociálnom poistení a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie;


prehlásenie záujemcu, že si je vedomý skutočnosti, že vyhlasovateľ ako
prevádzkovateľ v zmysle zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov bude spracovávať osobné údaje záujemcu za účelom vstupovania
do právnych vzťahov s veriteľom, pričom s takýmto postupom správcu súhlasí a v rozsahu,
ktorý sa ho dotýka, udeľuje správcovi súhlas. Za osobné údaje záujemcu sa pre účely tohto
ponukového konania považujú všetky údaje o jeho osobe, ktoré záujemca svojvoľne a vedome
poskytne vyhlasovateľovi v súvislosti s ponukovým konaním, najmä, nie však iba: meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo telefónne číslo. Osobné údaje
záujemca poskytuje výlučne dobrovoľne. Záujemca čestne vyhlasuje, že si je vedomý resp. bol
poučený o ochrane práv dotknutej osoby a oboznámený s informáciami podľa § 15 zákona číslo
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

6.2 Predloženou súťažnou ponukou je záujemca viazaný štyri kalendárne mesiace odo dňa jej predloženia,
okrem prípadu, že dôjde k zrušeniu verejného ponukového konania.

6.3
V prípade, že záujemca preukazuje finančné krytie kúpnej ceny formou bankovej záruky, platí, že
poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom platí, že
z bankovej záruky vystavenej bankou musí vyplývať, že:



banka uspokojí vyhlasovateľa za záujemcu až do výšky poskytnutej bankovej záruky podľa
Článku VI. ods. 6.1 súťažných podmienok verejného ponukového konania v prípade, že
záujemca po podpise zmluvy o prevode časti podniku je v omeškaní viac ako 5 dní s platením
akýchkoľvek pohľadávok vyhlasovateľa, vyplývajúcich z titulu uzatvorenej zmluvy o prevode
podniku;


banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 30 dní po doručení výzvy
vyhlasovateľa súťaže na zaplatenie, pričom vyhlasovateľ má právo na vyplatenie bankovej
záruky v plnej výške zabezpečenia v prípadoch porušenia akýchkoľvek zmluvných povinností
záujemcom, ako aj povinností podľa týchto súťažných podmienok;


banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením
bankovej záruky vyhlasovateľovi;
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banková záruka musí byť vystavená pre obdobie najmenej štyri kalendárne mesiace
odo dňa predloženia súťažnej ponuky;



banková záruka zaniká:


plnením banky, v akom banka za záujemcu poskytla plnenie v prospech
vyhlasovateľa;



odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti vyhlasovateľa;


uplynutím doby platnosti, ak si vyhlasovateľ súťaže do uplynutia doby
platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej bankovej
záruky;


banková záruka musí byť najneskôr jeden mesiac pred skončením doby, na ktorú je
vystavená, predĺžená minimálne o rovnaké obdobie, na aké bola pôvodne vystavená.
V opačnom prípade je záujemca povinný pred uplynutím doby trvania bankovej záruky zložiť
zábezpeku v hotovostným spôsobom podľa Článku VI. ods. 6.1 súťažných podmienok verejného
ponukového konania, a to až do opätovného predloženia bankovej záruky. Dĺžka opätovne
vystavenej bankovej záruky nesmie byť kratšia, než dĺžka predchádzajúcich;


ak bankovú záruku poskytuje zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej
republiky, banková záruka vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto
banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do štátneho jazyka. Predchádzajúce
ustanovenia platia obdobne, pričom však platí povinnosť záujemcu požiadať o stanovisko
vyhlasovateľa, či súhlasí so zábezpekou poskytnutou zahraničnou bankou, ktorá nemá pobočku
na území Slovenskej republiky, pričom vyhlasovateľ má právo aj bez udania dôvodu takto
poskytnutú bankovú záruku odmietnuť a na súťažnú ponuku, ktorá takto odmietnutú bankovú
záruku bude obsahovať, neprihliadať a do vyhodnotenia súťaže nezaradiť.

Článok VII.
Forma a lehota predkladania súťažnej ponuky
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7.1
Záujemca predkladá súťažnú ponuku v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznámenia o vyhlásení tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.

7.2 Súťažné ponuky je možné predkladať do 14:00 hod. posledného dňa podľa Článku VII. ods. 7.1 týchto
súťažných podmienok verejného ponukového konania, a to v sídle správcu. Za predpokladu, že posledný deň
lehoty vychádza na deň pracovného pokoja ( víkend, štátny sviatok ), za posledný deň je považovaný
najbližší pracovný deň. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť, na súťažné ponuky doručené po uvedenej
lehote sa neprihliada.

7.3
Záujemca predkladá súťažnú ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej
zásielky v lehote na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú ponuku
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky vyhlasovateľovi. Záujemca
predloží súťažnú ponuku v jednom origináli pričom nevyhotovuje kópie. Obal so súťažnou ponukou obsahuje
údaje:



označenie vyhlasovateľa;



adresu sídla vyhlasovateľa;



označenie: „súťažná ponuka  konkurzné konanie 28R/1/2013  neotvárať“,

7.4 Súťažná ponuka musí byť datovaná a podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať v jeho
mene, pričom podpis musí byť úradne osvedčený. Súťažná ponuka sa predkladá na adresu sídla
vyhlasovateľa. Súťažnú ponuku je možné dopĺňať či meniť len do uplynutia lehoty na podanie súťažnej
ponuky. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie súťažnej ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky
na základe písomnej žiadosti záujemcu, podpísanej záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu vyhlasovateľa
súťaže tak a za rovnakých podmienok, aké sa vzťahujú na súťažnú ponuku. Doplnenú, zmenenú alebo inak
upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Nedodržanie ustanovení tohto bodu
bude znamenať, že na ponuku sa nebude v ponukovom konaní prihliadať a nie je zaradená do hodnotenia.
Na neúplné súťažné ponuky sa neprihliada a nie sú zaradené do hodnotenia. Tak isto sa neprihliada a nie sú
zaradené do hodnotenia cenové ponuky tých záujemcov, ktorí riadne a včas nezložia či odmietnu uhradiť
zábezpeku podľa týchto súťažných podmienok. .

7.5 Každý záujemca môže predložiť iba jednu súťažnú ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako
jeden z členov skupiny záujemcov. Záujemca nemôže byť v tom istom ponukovom konaní členom skupiny
záujemcov, ktorá predkladá ponuku. Vyhlasovateľ súťaže vylúči záujemcu, ktorý je súčasne členom skupiny
záujemcov.

Článok VIII.
Vybratie najvhodnejšieho návrhu a vyrozumenie účastníkov
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8.1 Súťažné ponuky otvára správca v posledný deň lehoty na predkladanie súťažných ponúk podľa týchto
súťažných podmienok verejného ponukového konania. Vyhodnotenie ponúk správcom bude uskutočnené
v lehote najneskôr 10 dní odo dňa otvárania obalov súťažných ponúk.

8.2

Kritériami, ktoré budú správcom posudzované ako rozhodujúce sú:



8.3

·

výška kúpnej ceny.

Váha jednotlivých hodnotiacich kritérií na celkovom výsledku je nasledovná:

kritérium podľa Článku VIII. ods. 8.2 týchto súťažných podmienok: 100 %;

8.4
Víťazom verejného ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky
a súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak správca obdrží zhodné ponuky, záujemcovia budú vyzvaní na
zvýšenie ponúk. Víťazom ponukového konania sa stane ten, kto v správcom určenej lehote ponúkne vyššiu
kúpnu cenu;

8.5
Výsledok ponukového konania oznámi správca konkurznej podstaty písomne každému jeho
účastníkovi do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania – stanovenia kupujúceho a zároveň
neúspešným záujemcom vráti zloženú zábezpeku. Záujemca je povinný uviesť číslo účtu, kam v prípade
neúspechu ponuky bude vrátená finančná zábezpeka, v prípade ak bude účastník v ponukovom konaní
neúspešný. Oznámenie o vyhodnotení ponukového konania bude zasielané záujemcom na adresu uvedenú
v súťažnej ponuke. Ak adresa pre doručovanie v súťažnej ponuke nebude uvedená, správca je oprávnený
zaslať vyhodnotenie na adresu aktuálneho sídla záujemcu podľa výpisu z Obchodného registra,
živnostenského registra alebo iného registra preukazujúceho obvyklý pobyt alebo sídlo. Za nedoručenie alebo
neprevzatie písomnosti Oznámenia o vyhodnotení ponukového konania záujemcom správca nezodpovedá.

8.6
Víťaz ponukového konania zvyšnú časť navrhovanej kúpnej ceny, t.j. rozdiel medzi navrhovanou
kúpnou cenou a výškou zloženej zábezpeky, zaplatí najneskôr 1 deň pred podpisom zmluvy o predaji časti
podniku ku podpisu ktorej je povinný pristúpiť osobne v sídle správcu a to v lehote 10 dní odo dňa, kedy mu je
oznámené vyhodnotenie ponukového konania. Za oznámenie vyhodnotenia sa považuje i jeho zverejnenie
v obchodnom vestníku. Správca si vyhradzuje právo, že k prevodu vlastníckeho práva voči scudzovanej časti
podniku môže dôjsť až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

8.7 V prípade, že víťaz verejného ponukového konania odmietne uzavrieť zmluvu o predaji časti podniku,
alebo nezaplatí zostatok kúpnej zmluvy riadne a včas podľa týchto podmienok, správca je oprávnený
požadovať zmluvnú pokutu vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, na ktorej úhradu je oprávnený použiť
zloženú zábezpeku. Takáto zmluvná pokuta sa stáva príjmom (súčasťou) konkurznej podstaty úpadcu;

8.8
V prípade, ak víťaz ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu z akéhokoľvek dôvodu,
správca bezodkladne verejné ponukové konanie zruší a bude postupovať v súlade s udeleným záväzným
pokynom.
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Článok IX.
Zrušenie verejného ponukového konania a zmena jeho podmienok

9.1 Verejné ponukové konanie je skončené dňom uzatvorenia zmluvy o predaji časti podniku, alebo iným
spôsobom podľa týchto súťažných podmienok. Správca nie je povinný vybrať víťaza. Správca nie je povinný
uzatvoriť zmluvu o predaji časti podniku, a to aj napriek skutočnosti, že vybral víťaza. Správca je oprávnený
kedykoľvek toto verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť, a to aj bez udania dôvodu. O zrušení verejného
ponukového konania je povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval o jeho vyhlásení.

9.2 Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek počas ponukového konania zmeniť tieto súťažné podmienky aj
bez udania dôvodu, o čom je povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval o vyhlásení
ponukového konania, a taktiež písomne informovať všetkých, ktorí sa prihlásili do ponukového konania,
pričom im doručí aj aktuálne znenie súťažných podmienok, pričom je v odôvodnených prípadoch zmeny
súťažných podmienok povinný predĺžiť lehotu na predkladanie súťažných ponúk. Záujemcovia sú oprávnení
v prípade nesúhlasu s novým znením podmienok odstúpiť od predloženej cenovej ponuky.

Článok X.
Odstúpenie a vylúčenie záujemcu

10.1 Vyhlasovateľ je oprávnený vylúčiť z ponukového konania ktoréhokoľvek záujemcu v prípade, ak
v ktoromkoľvek podaní alebo jeho prílohe učinil objektívne nepravdivé tvrdenie alebo ktorý prestane
v priebehu ponukového konania spĺňať podmienky ponukového konania a z ponukového konania bez
zbytočného odkladu neodstúpil. V takom prípade, správca je oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške
20.000, EUR, na ktorej úhradu je oprávnený použiť zloženú zábezpeku. Takáto zmluvná pokuta sa stáva
príjmom (súčasťou) konkurznej podstaty úpadcu. Vyhlasovateľ súťaže o vylúčení a jeho dôvodoch písomne
informuje dotknutého záujemcu.

10.2 Ktorýkoľvek zo záujemcov je oprávnený odstúpiť z verejného ponukového konania písomným podaním
doručeným vyhlasovateľovi, a to až do dňa otvárania obalov so súťažnými ponukami, pričom platí, že
odstúpenie musí byť vyhlasovateľovi preukázateľne doručené najneskôr jeden deň pred otváraním obalov so
súťažnými ponukami. V opačnom prípade je správca oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške
10.000, EUR, na ktorej úhradu je oprávnený použiť zloženú zábezpeku. Takáto zmluvná pokuta sa stáva
príjmom (súčasťou) konkurznej podstaty úpadcu. Vyhlasovateľ súťaže o vylúčení a jeho dôvodoch písomne
informuje dotknutého záujemcu.

Článok XI.
Osobitné ustanovenia

11.1 Akékoľvek podania, písomnosti, podnety, návrhy či prílohy písomností či podaní, adresované od
záujemcu vyhlasovateľovi sú predkladané výlučne v slovenskom jazyku s výnimkou jazyka českého.
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záujemcu vyhlasovateľovi sú predkladané výlučne v slovenskom jazyku s výnimkou jazyka českého.
Akékoľvek podania, písomnosti, podnety, návrhy či prílohy písomností či podaní, adresované od záujemcu
vyhlasovateľovi, vyhotovené v jazyku inom ako slovenskom či českom, musia byť úradne preložené do jazyka
slovenského. Na podania, písomnosti, podnety, návrhy či prílohy písomností či podaní, adresované od
záujemcu vyhlasovateľovi, ktoré nespĺňajú podmienku podľa tohto článku, sa neprihliada.

11.2 Správca môže odmietnuť ponuky záujemcov, ktorí budú spĺňať všetky podmienky pre ponukové
konanie, ak :


nízka;



správca na základe svojho zváženia vyhodnotí, že ponúkaná kúpna cena je

záujemca vedie súdne konanie s úpadcom, ktorého
akejkoľvek povahy či sa takéhoto plnenia obsahovo dotýka;

predmetom

je

neprimerane

vzájomné

plnenie

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

12.1 Všetky náklady spojené priamo alebo nepriamo s účasťou na ponukovom konaní znášajú výlučne
záujemcovia, a to aj v prípade zrušenia ponukového konania alebo zmeny podmienok. Záujemcovia nemajú
nárok na náhradu škody z dôvodu zrušenia ponukového konania alebo zmeny súťažných podmienok.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť uverejnené podmienky súťaže za predpokladu, že zmena
uverejnených podmienok súťaže bude zverejnená rovnakým spôsobom ako vyhlásenie súťaže. Vyhlasovateľ
si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a súťaž zrušiť bez udania dôvodu, alebo predĺžiť
lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

12.2 Nedodržanie akejkoľvek lehoty určenej v týchto súťažných podmienkach zo strany vyhlasovateľa
súťaže nemá žiadny vplyv na priebeh tohto ponukového konania a na platnosť úkonov vyhlasovateľa alebo
záujemcov. Záujemcovia nemajú nárok na žiadnu náhradu škody, ktorá im vznikne v súvislosti
s nedodržaním lehoty vyhlasovateľom súťaže či nedodržaním iných ustanovení týchto súťažných podmienok
či oznámenia, ktorým bolo ponukové konanie vyhlásené.

12.3 Všetky podania a oznámenia podľa týchto súťažných podmienok budú uskutočnené písomne a budú
zaslané doporučene poštou na adresu vyhlasovateľa alebo adresy záujemcov uvedené na súťažnej ponuke
alebo na adresu zvoleného zástupcu záujemcu, pokiaľ záujemca alebo vyhlasovateľ súťaže písomne
neoznámi inú adresu na doručovanie písomností alebo jej zmenu. Písomnosť zaslaná na adresy podľa tohto
bodu sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát neprevezme a neoboznámi sa s jej obsahom. Deň
doručenia sa považuje deň, kedy sa neprevzatá zásielka vráti odosielateľovi.

12.4
Ponukové konanie, podmienky, obsah, vznik, zánik a zmena akýchkoľvek právnych vzťahov z nich
vyplývajúcich alebo s nimi súvisiacich sa spravujú Obchodným zákonníkom. Rozhodným právom je právny poriadok
Slovenskej republiky. Na kolízne normy sa neprihliada.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013472
Spisová značka: 2K/49/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ROGIER a.s. v likvidácii, so
sídlom Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, IČO: 35 755 733, o ustanovení správcu úpadcu
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: KP recovery, ks., sídlo kancelárie Tyršovo nábrežie 12, 851 01
Bratislava, značka správcu S 1568
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 1.6.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K013473
Spisová značka: 2K/61/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K DAMAS s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 36 817 732, o ustanovení správcu úpadcu
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Insolvency k.s. sídlo kancelárie Belopotockého 2, 811 05 Bratislava
značka správcu S 1639
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 1.6.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K013474
Spisová značka: 8K/43/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa  dlžníka: D.I.F. Slovensko s.r.o., so sídlom Rezedova 8, 821 01
Bratislava, IČO: 36 187 739, právne zastúpený: JUDr. Mária Karcolová, so sídlom Panenská 8, 811 03 Bratislava,
správcom ktorého je Mgr. Martin Pohovej, so sídlom kancelárie Námestie slobody 10, 811 06 Bratislava, zn. správcu
S1491, o návrhu na odvolanie správcu
rozhodol
Súd o d v o l á v a Mgr. Martin Pohovej, so sídlom kancelárie Námestie slobody 10, 811 06 Bratislava,
zn. správcu S1491 z funkcie správcu dlžníka: D.I.F. Slovensko s.r.o., so sídlom Rezedova 8, 821 01 Bratislava, IČO:
36 187 739.
Súd ukladá Mgr. Martin Pohovej, so sídlom kancelárie Námestie slobody 10, 811 06 Bratislava, zn. správcu S1491
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 1.6.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K013475
Spisová značka: 6R/8/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FORBE s.r.o., so sídlom Palisády
33, 811 06 Bratislava, IČO: 36 713 988, správcom ktorého je JUDr. Barbora Mularčíková, so sídlom kancelárie Nám.
M. Benku 15, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1554 rozhodol o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na
konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.05.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.6.2016
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K013476
Spisová značka: 3K/16/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa dlžníka: MAKOS Trade, s.r.o., Zámocká 10, 811
01 Bratislava, IČO: 31 699 600, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MAKOS Trade, s.r.o., Zámocká
10, 811 01 Bratislava, IČO: 31 699 600
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Obchodná spoločnosť MAKOS Trade, s.r.o., Zámocká 10, 811 01 Bratislava, IČO: 31 699
600, predbežného správcu: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, zn. správcu: S459.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 1.6.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K013477
Spisová značka: 8R/2/2015

Dostavte sa osobne dňa : 24.6.2016
o 14,00 hodine na Okresný súd Bratislava I, miestnosť č. dv. 68

prízemie

VEC: Informatívny výsluch
V právnej veci navrhovateľa  dlžníka: OPERA Piešťany s. r. o., so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO:
44 772 611 súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na výsluch. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť a
uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia. (§ 52 O.s.p.)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o predvolanie
zmene a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Prineste si so sebou toto
a svoj
občiansky
preukaz!
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Dostavte sa preto v určený čas na výsluch. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť a
uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia. (§ 52 O.s.p.)
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

Okresný súd Bratislava I dňa 1.6.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K013478
Spisová značka: 3K/9/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa dlžníka: Obchodná spoločnosť Halková s.r.o., Jarošova 1, 831
03 Bratislava, IČO: 44 353 383, právne zast.: HAVLÁT & PARTNERS, Rudnayovo námestie č. 1, 811 01 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Obchodná spoločnosť Halková s.r.o., Jarošova 1, 831 03
Bratislava, IČO: 44 353 383
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Obchodná spoločnosť Halková s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO:
44 353 383.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Vlasta Klimentová, Stromová 13, 831 01 Bratislava, zn.
správcu: S1399.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
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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právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 Vydáva
ods. 2 Ministerstvo
ZKR).
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správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).

Okresný súd Bratislava I dňa 2.6.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K013479
Spisová značka: 8R/1/2016
Dostavte sa osobne dňa : 24.6.2016 (piatok)
o 12,00 hodine na Okresný súd Bratislava I, miestnosť č. dv.

68

prízemie

VEC: Informatívny výsluch
V právnej veci navrhovateľa  dlžníka: Retail Value Stores, a. s., so sídlom Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava,
IČO: 47 256 770 súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na výsluch. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť a
uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia. (§ 52 O.s.p.)
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Okresný súd Bratislava I dňa 1.6.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K013480
Spisová značka: 8K/11/2014
Predvolanie
Dostavte sa osobne dňa : 24.6.2016 (piatok)
o 13:00 hodine na Okresný súd Bratislava I, miestnosť č. dv.

68

prízemie

VEC: Informatívny výsluch
V právnej veci navrhovateľa  dlžníka: Auto Bavarija a. s., so sídlom Hodonínska 13, 841 03 Bratislava, IČO: 36 810
282 súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na výsluch. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť a
uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia. (§ 52 O.s.p.)
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Okresný súd Bratislava I dňa 1.6.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
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K013481
Spisová značka: 6K/41/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GLOBE s.r.o., so
sídlom Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 336 159
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: GLOBE s.r.o., so sídlom Mikulášska 1, 811 01 Bratislava,
IČO: 31 336 159 správcu: JUDr. Tomáš Vaňo, so sídlom kancelárie Záhumenská 23, 840 04 Bratislava, zn. správcu:
S 289.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 2.6.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K013482
Spisová značka: 3K/32/2015
Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa  dlžníka: SMARAGD, v.o.d., družstvo „v likvidácii“, Žilinská 8,
811 05 Bratislava, IČO: 36 389 897, o určení odmeny a náhrad preukázaných výdavkov predbežného správcu, na
odvolanie predbežného správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07
Bratislava, proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I, vydané v konaní vedenom pod č. k. 3K/32/2015143, zo dňa
30.03.2016, takto
rozhodol
Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Bratislava I, vydané v konaní vedenom pod č. k.
3K/32/2015143, dňa 30.03.2016, m e n í tak, že:
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku
10, 811 07 Bratislava, značka správcu: S1169, odmenu v celkovej výške 796,66 Eur a náhradu preukázaných
výdavkov vo výške 276,97 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 101/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd v r a c i a zložiteľovi k rukám správcu konkurznej podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.,
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, značka správcu: S1169, nespotrebovanú časť preddavku vo výške
586,05 Eur vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 101/20105, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

dňa 24.5.2016
JUDr. Lýdia Noskovičová, predsedníčka senátu
K013483
Spisová značka: 2K/24/2016
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
Spisová značka: 2K/24/2016
Okresný súd Vydáva
BanskáMinisterstvo
Bystrica spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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navrhovateľa: SYNDICATE s. r. o., so sídlom Velehradská 33, 821 08 Bratislava, IČO:

UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
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Deň vydania: 08.06.2016

Spisová značka: 2K/24/2016
Okresný súd Banská Bystrica
vo veci
navrhovateľa: SYNDICATE s. r. o., so sídlom Velehradská 33, 821 08 Bratislava, IČO:
36 869 155
proti
dlžníkovi: Erika Futáková, nar. 11. 08. 1975, bytom 965 01 Žiar nad Hronom, SNP 579/105
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň 23. júna 2016 o 8.30 hod.
Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie

na Okresnom súde

je z r u š e n é z dôvodu, že dlžník sa v zákonom určenej lehote na osvedčenie svojej platobnej schopnosti
nevyjadril, t.j. platobnú schopnosť neosvedčil. (§ 19 ods. 1 písm. a) bod 3. a písm. c) ZKR)
Banská Bystrica 02. 06. 2016
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.06.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K013484
Spisová značka: 2K/24/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa  veriteľa SYNDICATE s. r. o., so sídlom Velehradská 33,
821 08 Bratislava, IČO: 36 869 155 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka Erika Futáková, nar.
11. 08. 1975, bytom 965 01 Žiar nad Hronom, SNP 579/105, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e JUDr. Mária Keletiho, so sídlom kancelárie 981 01 Hnúšťa, Hlavná 36 do funkcie predbežného
správcu dlžníka Erika Futáková, nar. 11. 08. 1975, bytom 965 01 Žiar nad Hronom, SNP 579/105.
Predbežný správca je p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy
o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie,
druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28
dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu
o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné
odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené
predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.06.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013485
Spisová značka: 2K/43/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa  dlžníkaVladimír Rusnák, nar. 08. 08. 1967, bytom 962 12
Dúbravy, Dúbravy 122, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi  Vladimír Rusnák, nar. 08. 08. 1967, bytom 962 12 Dúbravy, Dúbravy
122
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.06.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K013486
Spisová značka: 2K/44/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa  dlžníka Adriána Dedinová, nar. 15. 03. 1976, bytom 976
62 Brusno  Ondrej nad Hronom, Lúka 729/82, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi  Adriána Dedinová, nar. 15. 03. 1976, bytom 976 62 Brusno  Ondrej
nad Hronom, Lúka 729/82
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.06.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K013487
Spisová značka: 2K/47/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Boris Vilhan, nar. 15. 05.
1970, 962 05 Hriňová, Parková 1454/14, IČO: 34 325 051, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ivan
Dlhopolec, so sídlom Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen, uznesením č. k. 2K 47/2010  195 zo dňa 03. 05. 2016 povolil
vstup nového veriteľa  Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom
Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 05. 2016
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.06.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K013488
Spisová značka: 2R/4/2009
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TRADE CENTER, spol. s.r.o.,
so sídlom Vajanského 2, 984 01 Lučenec, IČO: 31 615 724, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ján
Čipka, so sídlom kancelárie 981 01 Hnúšťa, Partizánska 197, uznesením č. k. 2R 4/2009  6835 zo dňa 05. 05. 2016
potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa  TERMINAL 2, s. r. o., so sídlom Prievozská 18, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31
626 645 na veriteľa  Silicate World, s.r.o., so sídlom Maloveská 68, 984 01 Lučenec, IČO: 35 852 941. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 05. 2016
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.06.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Katarína Holečková, samosudca
K013489
Spisová značka: 2K/60/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubor Belaj, nar. 12. 08.
1960, bytom 960 01 Zvolen, Sokolská 327/27, IČO: 33 305 650, správcom ktorého je BANKRUPTCY&RECOVERY
SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Nám. SNP 13, uznesením č. k. 2K 60/2010  176 zo
dňa 09. 05. 2016 potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 na veriteľa  Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 05. 2016
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.06.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K013490
Spisová značka: 2K/60/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubor Belaj, nar. 12. 08.
1960, bytom 960 01 Zvolen, Sokolská 327/27, IČO: 33 305 650, správcom ktorého je BANKRUPTCY&RECOVERY
SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Nám. SNP 13, uznesením č. k. 2K 60/2010  179 zo
dňa 09. 05. 2016 potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom
Žellova 2, 829 24 Bratislava, IČO: 30 796 482 na veriteľa  Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 05. 2016
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.06.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K013491
Spisová značka: 4K/31/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Katarína Smidáková, nar. 04. 12. 1952, trvale bytom
Harmanec 23, 976 03 Harmanec, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Katarína Smidáková, nar. 04. 12. 1952, trvale bytom Harmanec 23, 976
03 Harmanec.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosť K.R.E. konkurzy a
reštrukturalizácie, v.o.s., sídlom kancelárie Tehelná 189, 960 01 Zvolen, značka správcu S 1716.
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 č. 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
správcu, pričom
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musírepubliky
byť doručená
v základnej
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lehote do 45
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prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
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(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
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 31.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., 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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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.06.2016

K013492
Spisová značka: 4K/26/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Anna Budajová, nar. 25. 02. 1971, trvale bytom Podkonice
238, 976 13 Podkonice, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Anna Budajová, nar. 25. 02. 1971, trvale bytom Podkonice 238, 976 13
Podkonice.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Mgr. Miroslava Šperku LL.M, so sídlom
kancelárie Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1541.
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 č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 31.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K013493
Spisová značka: 4K/27/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Janka Kapustová, nar. 02. 01. 1964, trvale bytom Ortútska
114/28, Malachov, 974 05 Banská Bystrica, zast. JUDr. Zuzanou Falisovou, advokátkou, so sídlom kancelárie
Námestie Š. Moyzesa 2, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Janka Kapustová, nar. 02. 01. 1964, trvale bytom Ortútska 114/28,
Malachov, 974 05 Banská Bystrica.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Mgr. Katarínu Milánsku so sídlom kancelárie
J. Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen, značka správcu S 1432.
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 č. 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
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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. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
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 31.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., 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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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.06.2016

K013494
Spisová značka: 4K/28/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Dávid Babušák, nar. 14. 08. 1992, trvale bytom Za Žabkov
273/8, 974 01 Riečka, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Dávid Babušák, nar. 14. 08. 1992, trvale bytom Za Žabkov 273/8, 974 01
Riečka.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Ivana Kotlebu so sídlom kancelárie
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 519.
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 č. 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
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zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
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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 31.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K013495
Spisová značka: 4K/29/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Barbora Silná, nar. 21. 09. 1981, trvale bytom Dukelských
Hrdinov 326/37, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Barbora Silná, nar. 21. 09. 1981, trvale bytom Dukelských Hrdinov
326/37, 965 01 Žiar nad Hronom.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Evu Chromčíkovú so sídlom kancelárie
Trhová 1, 960 01 Zvolen, značka správcu S 1346.
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 č. 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
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veriteľ
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aj
na
súd. Ak veriteľ doručí správcovi
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3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
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 31.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., 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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Obchodný vestník 110/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.06.2016

K013496
Spisová značka: 2K/97/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa  dlžníka REAL IB s.r.o., so sídlom 974 01 Banská
Bystrica, Námestie SNP 3, IČO: 36 692 751, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
odd. Sro, vložka č. 12233/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka  REAL IB s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Námestie SNP 3,
IČO: 36 692 751.
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty JUDr. Tomáša Kohúta, so sídlom kancelárie 960 01
Zvolen, Námestie SNP 74/28.
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 č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
vestníku
(§ 29a ods.
8 ZKR).
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Obchodný vestník
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.06.2016
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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.06.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K013497
Spisová značka: 4K/33/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa EDUCTA, o.z., so sídlom Pivovarská 165/13, 979 01
Rimavská Sobota, IČO: 30 858 801, zapísaná v evidencii občianskych združení MV SR, o návrhu dlžníka na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi EDUCTA, o.z., so sídlom Pivovarská 165/13, 979 01 Rimavská
Sobota, IČO: 30 858 801.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 31.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K013498
Spisová značka: 31K/58/2014
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s.
v konkurze, so sídlom: Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 772 623 uznesením zo dňa 18.04.2016, č.k.
31K/58/20146952 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: J&T Private Investments B.V., so sídlom:
Schiphol Boulevard 307, Toren C4, 1118BJ, Schiphol, Holandské kráľovstvo, registračné číslo: 24 323 401 namiesto
pôvodného veriteľa: Arca Investments, a.s., so sídlom: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 975 041 v časti
postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 199 a 200.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 2.6.2016
JUDr. Roman Maščák,
K013499
Spisová značka: 31K/27/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RD SERVIS s.r.o., so sídlom: Čižatice 119,
Kecerovce 044 47, IČO: 36 171 590 o určenie, či sa na podanie prihliada ako na prihlášku takto

rozhodol
U r č u j e, že na podanie zo dňa 28.11.2014, označené poradovým číslom 1, ktorým bola uplatnená pohľadávka
veriteľa: BIOservis, s.r.o., so sídlom: Bayerova 7, Prešov 080 01, IČO: 36 455 431 vo výške 728,36 EUR s a p r i h
l i a d a ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 31.5.2016
JUDr. Július Tóth,
K013500
Spisová značka: 31K/76/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika  Daňový úrad Košice, so sídlom: Rozvojová
2, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: VAMA Trade s.r.o., so sídlom: Kukučínová 184/1, 075 01 Trebišov, IČO: 46 673
989, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: VAMA Trade s.r.o., so sídlom: Kukučínová
184/1, 075 01 Trebišov, IČO: 46 673 989 z dôvodu späťvzatia návrhu na vyhlásenie konkurzu navrhovateľom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 31.5.2016
JUDr. Július Tóth,
K013501
Spisová značka: 31K/83/2014
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Mobil House Partners s.r.o., so
sídlom: Mäsiarska 30, 040 01 Košice, IČO: 45 631 697 uznesením zo dňa 18.04.2016, č.k. 31K/83/2014304 povolil
vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika  Daňový úrad Košice, so sídlom:
Rozvojová 2, 040 90 Košice v časti postúpenej pohľadávky vedenej v zozname pohľadávok pod číslom 24 v celkovej
sume 959,98 EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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sídlom: Mäsiarska 30, 040 01 Košice, IČO: 45 631 697 uznesením zo dňa 18.04.2016, č.k. 31K/83/2014304 povolil
vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika  Daňový úrad Košice, so sídlom:
Rozvojová 2,
040 90110/2016
Košice v časti postúpenejKonkurzy
pohľadávky
vedenej v zozname pohľadávok Deň
pod číslom
24 08.06.2016
v celkovej
Obchodný
vestník
a reštrukturalizácie
vydania:
sume 959,98 EUR.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2016.

Okresný súd Košice I dňa 2.6.2016
JUDr. Roman Maščák,
K013502
Spisová značka: 31K/9/2014
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Beáta Čauderová, narodená:
01.08.1972, bytom: P.I. Čajkovského 1098/26, 071 01 Michalovce uznesením zo dňa 11.12.2015, č.k. 31K/9/2014
361 v spojení s uznesením Krajského súdu v Košiciach, č.k. 3CoKR/3/2016401 zo dňa 02.02.2016 povolil vstup do
konkurzného konania navrhovateľovi: WM Consulting & Communication, s.r.o., so sídlom: Sad A. Kmeťa 24, 921 01
Piešťany, IČO: 34 127 798.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.03.2016.

Okresný súd Košice I dňa 2.6.2016
JUDr. Roman Maščák,
K013503
Spisová značka: 31K/33/2010
Okresný súd Košice I rozhodol v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Viera Pyszková, narodená:
26.02.1969, bytom: Ostravská 1, 040 11 Košice, o návrhu správcu podstaty: Ing. Ján Korčmároš, so sídlom
kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1198 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto:
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: Ing. Ján Korčmároš, so sídlom kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1198, paušálnu odmenu vo výške 663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 30.5.2016
JUDr. Július Tóth,
K013504
Spisová značka: 32K/48/2014
Okresný súd Nitra zverejňuje uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 1CoKR/32/2016130
Krajský súd v Bratislave v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Erika Péčová, nar.
02.07.1960, bytom Zlievarenská ul. 8, Komárno, fyzická osoba, ktorej správcom konkurznej podstaty je: Mgr. Ladislav
Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, o návrhu na uznanie konkurzu za malý, na odvolanie veriteľa:
Richard Pauer  3P, s miestom podnikania: Levočská 4, 040 12 Košice, IČO: 32 530 943, zastúpený: JUDr. Richard
Kovalčík, advokát, Rázusova č. 1, 040 01 Košice, proti uzneseniu Okresného súdu Nitra č. k. 32K/48/201486 zo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
01.04.2015, takto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra zverejňuje uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 1CoKR/32/2016130
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konkurzu na majetok úpadcu: Erika
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02.07.1960, bytom Zlievarenská ul. 8, Komárno, fyzická osoba, ktorej správcom konkurznej podstaty je: Mgr. Ladislav
Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, o návrhu na uznanie konkurzu za malý, na odvolanie veriteľa:
Richard Pauer  3P, s miestom podnikania: Levočská 4, 040 12 Košice, IČO: 32 530 943, zastúpený: JUDr. Richard
Kovalčík, advokát, Rázusova č. 1, 040 01 Košice, proti uzneseniu Okresného súdu Nitra č. k. 32K/48/201486 zo dňa
01.04.2015, takto
rozhodol
Odvolací súd odvolanie veriteľa: Richard Pauer  3P, s miestom podnikania: Levočská 4, 040 12 Košice, IČO: 32 530
943, proti uzneseniu Okresného súdu Nitra č. k. 32K/48/201486 zo dňa 01.04.2015, o d m i e t a .
Žiadnemu z účastníkov sa n e p r i z n á v a náhrada trov odvolacieho konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
dňa 24.5.2016
JUDr. Lýdia Noskovičová, predsedníčka senátu
K013505
Spisová značka: 32K/52/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Horák, nar. 2.1.1973,
bytom Ľ. Podjavorinskej 1831/2, 942 01 Šurany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Vladimír Horák,
s miestom podnikania Ľ. Podjavorinskej 1831/2, 942 01 Šurany, IČO: 41 759 591, ktorého správcom je JUDr. Vlasta
Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 7.1.2014 č.k. 32K/52/201367 na majetok úpadcu
Vladimír Horák, nar. 2.1.1973, bytom Ľ. Podjavorinskej 1831/2, 942 01 Šurany, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom: Vladimír Horák, s miestom podnikania Ľ. Podjavorinskej 1831/2, 942 01 Šurany, IČO: 41 759
591, z r u š u je po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný súd Nitra.
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 OSP)
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 1.6.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K013506
Spisová značka: 32K/50/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ľubomír Varga, nar. 6.9.1956,
bytom 956 12 Belince 130, ktorého správcom je Mgr. Roman Nagy, so sídlom kancelárie Akademická 4, 949 01 Nitra,
o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/50/201557 zo dňa 15.7.2015 na majetok úpadcu
Ľubomír Varga, nar. 6.9.1956, bytom 956 12 Belince 130, 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
OSP) spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 1.6.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K013507
Spisová značka: 32K/81/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Marek Vidovenec, nar. 19.4.1967,
bytom Gazdovská 41, 945 01 Komárno, ktorého správcom je Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie Janka
Kráľa 104, 949 01 Nitra, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra,
odmenu v sume 165,97 eura a náhradu preukázaných výdavkov správcu v sume 398,58 eura.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu Ing. Mgr. Štefan Kozár, so
sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume 564,55
eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 
146/2015 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ
preddavku  navrhovateľ do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd,
rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní s má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O.s.p.)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha ( § 205 ods. 1 O.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 1.6.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K013508
Spisová značka: 31K/85/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Ing. Viliam Halmeš, nar.
13.12.1966, bytom Šúdolská 794/81, 949 11 Nitra, ktorého správcom je SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13,
949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a správcovi SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, paušálnu odmenu v
sume 796,66 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu SKP, k.s., so sídlom kancelárie
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I.
P r i z n á v a správcovi SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, paušálnu odmenu v
sume 796,66 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu SKP, k.s., so sídlom kancelárie
Mostná 13, 949 01 Nitra, paušálnu odmenu v sume 663,88 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 155/2015 do 3 dní po právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha ( § 205 ods. 1 O.s.p. ).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 2.6.2016
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K013509
Spisová značka: 31NcKR/4/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa  dlžníka : Roman Bojnanský, nar. 31.12.1968, bytom 951 36 Lehota
č. 569, právne zastúpený JUDr. Petrom Havlíkom, advokátom so sídlom Podzámska 18, 949 01 Nitra, o návrhu na
povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I.Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: Roman Bojnanský, nar. 31.12.1968, bytom 951 36 Lehota č. 569.
II.Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Mariana Zavacká, adresa kancelárie Nádvorie Európy 32/3, 945
01 Komárno, S 439.
III.Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia podliehať
písomnému súhlasu správcu nasledovne:
 uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony dlžníka
smerujúce k skončeniu pracovného pomeru,
 založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
 úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
 zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
 uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
 uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v jednom
kalendárnom mesiaci,
 odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník je p o v i n n ý počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného roka poskytnúť
správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 2 160,00 eur; ak táto suma presiahne 70 %
čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok, je dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume
najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
V. Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať súdu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom.
VI. Správca je p o v i n n ý vždy na konci skúšobného roka podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas uplynulého skúšobného roka a o rozdelení poskytnutých peňažných prostriedkov medzi veriteľov
dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 1.6.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K013510
Spisová značka: 31K/8/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SAPA, s.r.o., so sídlom Chmeľová
222/20, 955 01 Veľké Bedzany, IČO: 36 537 322, ktorého správcom je SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13,
949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, paušálnu odmenu vo výške
6.638,78 eura.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949
01 Nitra, časť paušálnej odmeny vo výške 751,49 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19  11/2015, do 3 dní po právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha ( § 205 ods. 1 O.s.p. ).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 1.6.2016
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K013511
Spisová značka: 2R/1/2009
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LIFELINE SLOVAKIA, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 737 145, správcom ktorého je Bankruptcy &
Recovery Service, so sídlom kancelárie Čemernianska 36, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 669 415, o návrhu
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa
23.3.2016 na potvrdenie prevodu pohľadávok, uznesením č. k. 2R/1/2009404 zo dňa 05.05.2016 p o t v r d i l
prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom
Žellova 2, 829 24 Bratislava voči úpadcovi: LIFELINE SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze, so sídlom Štúrova 129, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 31 737 145, prihlásených prihláškami na Okresnom súde Prešov pod por. č. 760761 vo
výške 448,11 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO:
35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.05.2016.
Okresný súd Prešov dňa 2.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K013512
Spisová značka: 2K/50/2010
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: AWARD, s.r.o. Poprad, so
sídlom Popradské nábrežie 440/17, 058 01 Poprad, IČO: 36 481 823, správcom ktorého je Mgr. Marián Lipa, so
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: AWARD, s.r.o. Poprad, so
sídlom Popradské nábrežie 440/17, 058 01 Poprad, IČO: 36 481 823, správcom ktorého je Mgr. Marián Lipa, so
sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 23.3.2016 na potvrdenie prevodu pohľadávok,
uznesením č. k. 2K/50/2010209 zo dňa 05.05.2016 p o t v r d i l prevod prihlásenej pohľadávky pôvodného
veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava voči úpadcovi:
AWARD, s.r.o. Poprad, so sídlom Popradské nábrežie 440/17, 058 01 Poprad, IČO: 36 481 823, prihlásenej
prihláškou na Okresnom súde Prešov pod por. č. 31 vo výške 66,39 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.05.2016.
Okresný súd Prešov dňa 2.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K013513
Spisová značka: 1R/1/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa  dlžníka: EKOINŠTAL s.r.o., so sídlom Priemyselná štvrť 32, 083
01 Sabinov, IČO: 36 486 213, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka EKOINŠTAL s.r.o., so sídlom Priemyselná štvrť 32, 083 01 Sabinov, IČO: 36
486 213.
U s t a n o v u j e správcu JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa.
V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie k sp. zn. 1R/1/2016.
U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája
2000 o konkurznom konaní informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu:
a)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa,
ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu týchto činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania
alebo inej činnosti);
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej
osobe;
d)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie
záložným právom alebo vecným bremenom;
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i)
právny úkon, ktorým sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac
ako troch mesiacov;
j)
právny úkon, ktorým sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 35 000,00 eur;
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 35 000,00 eur s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych
úkonov dlžníka schválených správcom;
l)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
m)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií;
n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
o)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky; Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o zmene pohľadávky
a doplnení niektorých
zákonov na
svojom
www.justice.gov.sk
p)
uznanie apopretej
voči veriteľovi
podľa
§ webovom
124 ods.sídle:
4 ZKR
vrátane uznania pohľadávky
urobeného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky;
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m)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií;
n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
o)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky;
p)
uznanie popretej pohľadávky voči veriteľovi podľa § 124 ods. 4 ZKR vrátane uznania pohľadávky
urobeného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky;
q)
uzavretie akejkoľvek dohody o urovnaní.
P o u č u j e veriteľov, že pohľadávka sa prihlasuje vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, a to na predpísanom
tlačive, ktorého vzor, náležitosti a do neho zapisované údaje spolu s vysvetlivkami sú uvedené v prílohe č. 5 a 6
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“). Na prihlášku doručenú po
lehote sa neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR). Podľa § 122 ZKR 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, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky, 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. 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. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a
včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú
pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na požiadanie správca vydá veriteľovi
potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§ 122 ZKR).
Ukladá správcovi predkladať súdu podrobné písomné správy o stave reštrukturalizačného konania a o aktuálnom
stave obchodnej a finančnej situácie dlžníka, a to ku 15temu dňu každého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola reštrukturalizácia dlžníka povolená.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky povolenia reštrukturalizácie nastávajú odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia o povolení
reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. 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 ZKR).

Okresný súd Prešov dňa 1.6.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K013514
Spisová značka: 2K/72/2009
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DOBROCHOD TRADE s.r.o., so
sídlom Dukelská 56/52, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 489 336, správcom ktorého je JUDr. Ľuboš Bajužík, so sídlom
kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 23.3.2016 na potvrdenie prevodu pohľadávok,
uznesením č. k. 2K/72/2009238 zo dňa 05.05.2016 p o t v r d i l prevod prihlásenej pohľadávky pôvodného
veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava voči úpadcovi:
DOBROCHOD TRADE s.r.o., so sídlom Dukelská 56/52, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 489 336, prihlásenej prihláškou
na Okresnom súde Prešov pod por. č. 25 vo výške 300, eur na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.05.2016.
Okresný súd Prešov dňa 2.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K013515
Spisová značka: 2K/79/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s., so
sídlom Poľná 1, Humenné 066 80, IČO: 31 651 577, správcom ktorého je I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, o žiadosti správcu na uloženie
záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd schvaľuje záväzný pokyn v znení:
,,ZÁVÄZNÝ POKYN PRÍSLUŠNÉHO ORGÁNU
PLÁN SPEŇAŽENIA  PREDAJ PODNIKU ÚPADCU
uložený podľa § 82 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)

Úpadca:
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. v konkurze, so sídlom Poľná 1, 066 80 Humenné, IČO: 31 651 577,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 95/P
Správca:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36
865 265, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436; sídlo kancelárie pre Prešovský kraj: Slánska 20A, 080 06
Prešov
Príslušný orgán:
1.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814
99 Bratislava, IČO: 00 682 420 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ I“)
2.
SEVIS energia a odpady, a.s., so sídlom Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 36 383 392
(ďalej len „Zabezpečený veriteľ II“)
3.
Okresný súd Prešov za veriteľa Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, so
sídlom 067 67 Ulič, IČO: 00 492 531 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ III“)
4.

Veriteľský výbor v zložení:

(i)
AGRIFOP, a.s. Stakčín, so sídlom Duchnovičova 573/18, 067 61 Stakčín, IČO: 31 713 238  predseda
veriteľského výboru;
Vydáva
Ministerstvo spravodlivosti
republiky
podľa
zákona č.086
200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
(ii)
Poľnohospodárske
družstvoSlovenskej
"Magura",
Zborov,
so sídlom
33 Zborov,
IČO: 00 028
479  člen
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
veriteľského výboru;
(iii)
Poľnohospodárske družstvo Tokajík, Nižná105
Olšava, so sídlom 106, 090 32 Nižná Olšava, IČO: 00 204
692  člen veriteľského výboru.

3.
Okresný súd Prešov za veriteľa Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, so
sídlom 067 67 Ulič, IČO: 00 492 531 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ III“)
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4.
Veriteľský výbor v zložení:
(i)
AGRIFOP, a.s. Stakčín, so sídlom Duchnovičova 573/18, 067 61 Stakčín, IČO: 31 713 238  predseda
veriteľského výboru;
(ii)
Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov, so sídlom 086 33 Zborov, IČO: 00 028 479  člen
veriteľského výboru;
(iii)
Poľnohospodárske družstvo Tokajík, Nižná Olšava, so sídlom 106, 090 32 Nižná Olšava, IČO: 00 204
692  člen veriteľského výboru.
1.

Úvodné ustanovenia

1.1
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 29.12.2014, sp. zn. 2K/79/2014, uverejneným v
Obchodnom vestníku SR č. OV 2/2015 pod značkou záznamu K000193 dňa 05.01.2015, bolo voči Úpadcovi začaté
konkurzné konanie.
1.2
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 08.12.2015, sp. zn. 2K/79/2014, uverejneným v
Obchodnom vestníku SR č. OV 240/2015 pod značkou záznamu K027195 dňa 15.12.2015, bol na majetok Úpadcu
vyhlásený konkurz a súd do funkcie správcu ustanovil komanditnú spoločnosť I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. (ďalej len „Správca“). Toto uznesenie sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa
01.01.2016.
1.3
Podľa § 82 ods. 2 písm. b) a e) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) je príslušný orgán oprávnený udeliť tento
záväzný pokyn tvorený dotknutými zabezpečenými veriteľmi, Okresným súdom Prešov za Zabezpečeného veriteľa III
a aj veriteľským výborom, keďže predmetom tohto záväzného pokynu je spoločné speňaženie majetku Úpadcu
zaradeného do všeobecnej podstaty a viacerých (3) oddelených podstát, pričom možno predpokladať, že výťažok zo
speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa I postačí aj na aspoň čiastočné
uspokojenie nezabezpečených pohľadávok. Vzhľadom na skutočnosť, že pohľadávky Zabezpečeného veriteľa III, sú
ku dňu podania žiadosti o udelenie tohto záväzného pokynu, popreté čo do právneho dôvodu vzniku, čo do poradia,
čo do výšky istiny, čo do výšky úrokov z omeškania, čo do výšky celkovej sumy, čo do poradia zabezpečovacieho
práva, čo do zabezpečenia zabezpečovacím právom, v časti majetku zaradeného do oddelenej podstaty
Zabezpečeného veriteľa III je oprávnený ako príslušný orgán udeliť tento záväzný pokyn Okresný súd Prešov podľa §
82 ods. 2 písm. e) ZKR (ďalej len „Príslušný orgán“).
1.4
Listom zo dňa 04.04.2016 Správca požiadal Príslušný orgán o udelenie záväzného pokynu na
speňaženie podniku Úpadcu prostredníctvom ponukového konania, za podmienky, že bude obsahovať nižšie
stanovené náležitosti.
2.

Predmet speňaženia

2.1
Predmetom speňaženia podľa tohto záväzného pokynu je podnik Úpadcu, ktorý sa nachádza na ulici
Poľná 1 v Humennom a ktorý bol určený na podnikanie Úpadcu v oblasti nákupu, spracovania, výroby a predaja
mliekarenských výrobkov pod značkou zodpovedajúcou obchodnému menu Úpadcu. Podnik Úpadcu, speňaženie
ktorého je predmetom tohto záväzného pokynu, tvoria nasledovné zložky: (i) nehnuteľnosti, (ii) hnuteľné veci, (iii)
práva a záväzky zo zmlúv, a (iv) práva a iné majetkové hodnoty; ich presná špecifikácia spolu so zaradením do
príslušnej oddelenej podstaty alebo všeobecnej podstaty sa nachádza v bode 2.3 tohto záväzného pokynu (ďalej len
„Predmet speňaženia“).
2.2
Predmet speňaženia bol Správcom zaradený do súpisu majetku podstát a zverejnený nasledovne: (i)
súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený dňa 29.02.2016 v Obchodnom vestníku MS SR č. 40/2016 pod zn.
K004428, doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bude zverejnené dňa 12.04.2016 v Obchodnom vestníku MS SR č.
69/2016; (ii) súpis oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa I bol zverejnený dňa 29.02.2016 v Obchodnom
vestníku MS SR č. 40/2016 pod zn. K004429; (iii) súpis oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa II bol zverejnený
dňa 29.02.2016 v Obchodnom vestníku MS SR č. 40/2016 pod zn. K004430; (iv) súpis oddelenej podstaty
Zabezpečeného veriteľa III bol zverejnený dňa 29.02.2016 v Obchodnom vestníku MS SR č. 40/2016 pod zn.
K004431.
2.3
(i)
veriteľov:
a)

Predmet speňaženia tvorí nasledovný majetok Úpadcu:
Časť predmetu speňaženia zaradená do všeobecnej podstaty nezabezpečených
Hnuteľné veci nachádzajúce sa v sídle Úpadcu:

1.
Osobný automobil; továrenská značka: ŠKODA FELICIA; Typ: EGF614; EČV: HE320AD; VIN:
TMBEGF614W0815031;
farba: Modrá; rok výroby: 1998; druh karosérie: sedan, samonosná, 5dverová; palivo:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
benzín; počet najazdených
kilometrov:
222
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(aj mena): 200, Eur;
2.
Osobný automobil; továrenská značka, typ:106
ŠKODA OCTAVIA; typ: STAGRX01FM5//; EČV: HE121AJ;
VIN: TMBBG41U812468433; farba: Strieborná metalíza; rok výroby: 2000; druh karosérie: sedan, samonosná, 5

(i)
veriteľov:

Časť predmetu speňaženia zaradená do všeobecnej podstaty nezabezpečených
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Konkurzy a reštrukturalizácie
a)
Hnuteľné veci nachádzajúce sa v sídle Úpadcu:

Deň vydania: 08.06.2016

1.
Osobný automobil; továrenská značka: ŠKODA FELICIA; Typ: EGF614; EČV: HE320AD; VIN:
TMBEGF614W0815031; farba: Modrá; rok výroby: 1998; druh karosérie: sedan, samonosná, 5dverová; palivo:
benzín; počet najazdených kilometrov: 222 860 km; stav: opotrebované vzhľadom na rok výroby; súpisová hodnota
(aj mena): 200, Eur;
2.
Osobný automobil; továrenská značka, typ: ŠKODA OCTAVIA; typ: STAGRX01FM5//; EČV: HE121AJ;
VIN: TMBBG41U812468433; farba: Strieborná metalíza; rok výroby: 2000; druh karosérie: sedan, samonosná, 5
dverová; palivo: nafta, počet najazdených kilometrov: stav nezistený; stav: v havarijnom stave, odhlásené z
evidencie; súpisová hodnota (aj mena): 150, Eur;
3.
Balička Multivac; približný rok výroby: 1995; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom na rok
výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 490, Eur;
4.
Tvarohová linka 10; približný rok výroby: 1983; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom na
rok výroby, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; súpisová hodnota (aj mena): 790, EUR;
b)

Právo priemyselného vlastníctva v spoluvlastníctve Úpadcu:

5.
Právo k úžitkovému vzoru; názov: Mlieko s imunomodulačným účinkom; registrácia: Úrad
priemyselného vlastníctva SR  register úžitkových vzorov; číslo prihlášky: 2372011; dátum zápisu do registra:
21.03.2013; dátum platnosti úžitkového vzoru: 29.12.2018; číslo dokumentu: 6430; medzinárodné patentové
triedenie: A23C 9/00; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/3, súpisová hodnota (aj mena): 150, Eur.
c)

Pohľadávky z obchodného styku podľa knihy pohľadávok Úpadcu ku dňu 31.12.2015.

(ii)
Časť predmetu speňaženia zaradená do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
záručná a rozvojová banka:
a)
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Humenné, obci Humenné a v katastrálnom území Humenné
zapísané na liste vlastníctva č. 3516 vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu Humenné:
1.
pozemok, parcelné č. KNC 2995 o výmere 390 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria,
spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota: 7.300, Eur;
2.
pozemok, parcelné č. KNC 2996 o výmere 620 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria,
spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota: 11.606, Eur;
3.
pozemok, parcelné č. KNC 2997 o výmere 20 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky
podiel 1/1, súpisová hodnota: 374, Eur;
4.
pozemok, parcelné č. KNC 2998 o výmere 1.828 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria,
spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota: 34.220, Eur;
5.
pozemok, parcelné č. KNC 2999/1 o výmere 14.413 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria,
spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota: 269.811, Eur;
6.
pozemok, parcelné č. KNC 2999/3 o výmere 1.044 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria,
spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota: 19.544, Eur;
7.
pozemok, parcelné č. KNC 2999/4 o výmere 633 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria,
spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota: 11.850, Eur;
8.
pozemok, parcelné č. KNC 2999/5 o výmere 102 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria,
spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota: 1.909, Eur;
9.
pozemok, parcelné č. KNC 3000/2 o výmere 2.639 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria,
spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota: 49.400, Eur;
10.
pozemok, parcelné č. KNC 3000/4 o výmere 371 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria,
spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota: 6.945, Eur;
11.
pozemok, parcelné č. KNC 3000/5 o výmere 2.515 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria,
spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota: 47.080, Eur;
12.
pozemok, parcelné č. KNC 3000/62 o výmere 82 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria,
spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota: 1.535, Eur;
13.
stavba, popis stavby: Stavba (Hlavná výrobná budova) so súpisným číslom: 97, postavená na pozemku
parcely reg. „C“, parc. číslo: 2998; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 475.000,
Eur;
14.
stavba, popis stavby: Stavba (Expedícia  plniareň a chladiareň) so súpisným číslom: 2444, postavená
na pozemku parcely reg. „C“, parc. číslo: 2999/3; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj
mena): 120.000, Eur;
15.
stavba, popis stavby: Stavba (Kotolňa) so súpisným číslom: 2445, postavená na pozemku parcely reg.
„C“, parc. číslo: 2996, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; súpisová hodnota (aj mena): 52.800, Eur;
16.
stavba, popis stavby: Stavba (Kompresorovňa) so súpisným číslom: 2447, postavená na pozemku
parcely reg. „C“, parc. číslo: 2995, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; súpisová hodnota (aj mena): 55.400, Eur;
17.
stavba, popis stavby: Stavba (Vodojem) so súpisným číslom: 2448, postavená na pozemku parcely reg.
„C“, parc. číslo: 2999/5, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; súpisová hodnota (aj mena): 1, Eur;
18.
stavba, popis stavby: Stavba (Predčistenie odpadových vôd) so súpisným číslom: 2449, postavená na
pozemku parcely reg. „C“, parc. číslo: 3000/4, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; súpisová hodnota (aj mena):
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
64.600, Eur;
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
19.
stavba, popis stavby: Stavba (Syráreň) so súpisným číslom: 2450, postavená na pozemku parcely reg.
107
„C“, parc. číslo: 3000/5, veľkosť spoluvlastníckeho podielu:
1/1; súpisová hodnota (aj mena): 523.000, Eur;
20.
stavba, popis stavby: Garáž (Garáže a sklad pomocného materiálu) so súpisným číslom: 4885,

15.
stavba, popis stavby: Stavba (Kotolňa) so súpisným číslom: 2445, postavená na pozemku parcely reg.
„C“, parc. číslo: 2996, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; súpisová hodnota (aj mena): 52.800, Eur;
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17.
stavba, popis stavby: Stavba (Vodojem) so súpisným číslom: 2448, postavená na pozemku parcely reg.
„C“, parc. číslo: 2999/5, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; súpisová hodnota (aj mena): 1, Eur;
18.
stavba, popis stavby: Stavba (Predčistenie odpadových vôd) so súpisným číslom: 2449, postavená na
pozemku parcely reg. „C“, parc. číslo: 3000/4, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; súpisová hodnota (aj mena):
64.600, Eur;
19.
stavba, popis stavby: Stavba (Syráreň) so súpisným číslom: 2450, postavená na pozemku parcely reg.
„C“, parc. číslo: 3000/5, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; súpisová hodnota (aj mena): 523.000, Eur;
20.
stavba, popis stavby: Garáž (Garáže a sklad pomocného materiálu) so súpisným číslom: 4885,
postavená na pozemku parcely reg. „C“, parc. číslo: 2999/4, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová
hodnota (aj mena): 43.000, Eur;
b)
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Humenné, obci Humenné a v katastrálnom území Humenné
nezapísané na liste vlastníctva nachádzajúce sa v rámci areálu úpadcu HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.:
21.
stavba nezapísaná na liste vlastníctva, popis stavby: Plot od hlavnej cesty bez súpisného čísla, o dĺžke
116 m, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 610, Eur;
22.
stavba nezapísaná na liste vlastníctva, popis stavby: Plot od Poľnej ulice bez súpisného čísla, o dĺžke
156 m, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 990, Eur;
23.
stavba nezapísaná na liste vlastníctva, popis stavby: Plot pred hlavnou výrobnou budovou, o dĺžke 34,3
m, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 200, Eur;
24.
stavba nezapísaná na liste vlastníctva, popis stavby: Plot v zadnej časti areálu, o dĺžke 167 m, veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 500, Eur;
25.
stavba nezapísaná na liste vlastníctva, popis stavby: Spevnená plocha za hlavnou prevádzkovou
budovou a v zadnej časti areálu, o ploche: 3.679,85 m2, nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2999/1, LV č. 3516, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 1.800, Eur;
26.
stavba nezapísaná na liste vlastníctva, popis stavby: Spevnená plocha pri hlavnej prevádzkovej budove
a v pravej zadnej časti areálu, o ploche: 4.098,30 m2, nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2999/1, LV č. 3516, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 4.800, Eur;
27.
stavba nezapísaná na liste vlastníctva, popis stavby: Prípojky vody, o dĺžke 80 m, veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 1.600, Eur;
28.
stavba nezapísaná na liste vlastníctva, popis stavby: Prípojky kanalizácie, o dĺžke 120 m, veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 1.400, Eur;
29.
stavba nezapísaná na liste vlastníctva, popis stavby: Prípojky plynu, o dĺžke 120 m, veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 589, Eur;
c)

Hnuteľné veci nachádzajúce sa v sídle Úpadcu:

30.
Autonómny informačný varovný systém; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné
opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 3.490,
Eur;
31.
IS  software projekt; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom na
rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 16.550, EUR;
32.
Sieť  štrukturárna kabeláž; približný rok výroby: 2009; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s
ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 18.400, EUR;
33.
Štrukturovaná kabeláž  projekt; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s
ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 18.900, EUR;
34.
Klimatizácia serverovne  projekt; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s
ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 2.330, EUR;
35.
PC stanica  počítač č. 1  projekt; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 480, EUR;
36.
PC stanica  počítač č. 2  projekt; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 480, EUR;
37.
PC stanica  počítač č. 3  projekt; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 480, EUR;
38.
PC stanica  počítač č. 4  projekt; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 480, EUR;
39.
PC stanica  počítač č. 5  projekt; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 480, EUR;
40.
PC stanica  počítač č. 6  projekt; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 480, EUR;
41.
PC stanica  počítač č. 7  projekt; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 480, EUR;
42.
PC stanica  počítač č. 8  projekt; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 480, EUR;
43.
PC stanica  počítač č. 9  projekt; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 480, EUR;
44.
PC stanica  počítač č. 10  projekt; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
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45.
PC stanica  počítač č. 11  projekt; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
108 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 480, EUR;
s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu:
46.
PC stanica  počítač č. 12  projekt; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie

s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 480, EUR;
41.
PC stanica  počítač č. 7  projekt; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 480, EUR;
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s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 480, EUR;
43.
PC stanica  počítač č. 9  projekt; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 480, EUR;
44.
PC stanica  počítač č. 10  projekt; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 480, EUR;
45.
PC stanica  počítač č. 11  projekt; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 480, EUR;
46.
PC stanica  počítač č. 12  projekt; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 480, EUR;
47.
PC stanica  počítač č. 13  projekt; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 480, EUR;
48.
PC stanica  počítač č. 14  projekt; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 480, EUR;
49.
PC stanica  notebook č. 1; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s
ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 500, EUR;
50.
PC stanica  notebook č. 2; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s
ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 500, EUR;
51.
Laboratórny prístroj  rozbory; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s
ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 3.200, EUR;
52.
Laboratórna technika  biologický termostat 90; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné
opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 1.160,
EUR;
53.
Laboratórna technika  biologický termostat; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné
opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 2.590,
EUR;
54.
Laboratórna technika  biologický termostat 10; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné
opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 2.590,
EUR;
55.
Laboratórna technika  laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu; približný rok výroby: 2012; stav
opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová
hodnota (aj mena): 1.030, EUR;
56.
Laboratórna technika  germicidný žiarič; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné
opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 289,
EUR;
57.
Laboratórna technika  demineralizačné zariadenie; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti:
bežné opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena):
930, EUR;
58.
Laboratórna technika  sušiareň s ventiláciou; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné
opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 980,
EUR;
59.
Laboratórna technika  parný sterilizátor; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné
opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 1.440,
EUR;
60.
Laboratórna technika  temperačný suchý kúpeľ; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti:
bežné opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena):
785, EUR;
61.
Laboratórna technika  centrifúga na butyrát; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné
opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 1.190,
EUR;
62.
Laboratórna technika  sada mosadzných stojanov; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti:
bežné opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena):
220, EUR;
63.
Hygienická slučka zariadenie zrecej komory; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné
opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 2.850,
EUR;
64.
Hygienická slučka HPB vybavenie šatní; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné
opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 13.400,
EUR;
65.
Hygienická slučka zariadenie šatní syráreň; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné
opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 3.450,
EUR;
66.
Hygienická slučka fyzickochemické laboratórium č. 1; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti:
bežné opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena):
3.790, EUR;
67.
Hygienická slučka príjem mlieka; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s
ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 1.650, EUR;
68.
Hygienická slučka laboratórny príjem mlieka; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné
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67.
Hygienická slučka príjem mlieka; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s
ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 1.650, EUR;
68.
Hygienická slučka laboratórny príjem mlieka; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné
opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 2.500,
EUR;
69.
Hygienická slučka senzorická miestnosť; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné
opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 1.300,
EUR;
70.
Hygienická slučka fyzickochemické laboratórium č. 2; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti:
bežné opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena):
1.350, EUR;
71.
Hygienická slučka miestnosť URK; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 1.800, EUR;
72.
Hygienická slučka hlavný majster; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 1.350, EUR;
73.
Hygienická slučka majstri projekt; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s
ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 1.690, EUR;
74.
Hygienická slučka laboratórium  syráreň  projekt; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti:
bežné opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena):
960, EUR;
75.
Hygienická slučka syráreň majstri  projekt; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné
opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 2.220,
EUR;
76.
Hygienická slučka denná miestnosť; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné
opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 5.100,
EUR;
77.
Hygienická slučka vstup vrátnica; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s
ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 390, EUR;
78.
Hygienická slučka mikrobiologické laboratórium; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti:
bežné opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena):
890, EUR;
79.
Priemyselný mixér a cutter; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s
ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 77.990, EUR;
80.
Technológia syrárne  zrecie komory; približný rok výroby: 2011; stav opotrebovanosti: bežné
opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 78.000,
EUR;
81.
Automatická plnička tvarohových krémov a dezertov; približný rok výroby: 2010; stav opotrebovanosti:
bežné opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena):
59.000, EUR;
82.
Výrobník syreniny VSO6000; približný rok výroby: 2010; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s
ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 47.590, EUR;
83.
Výrobník syreniny VSO6000; približný rok výroby: 2010; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s
ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 47.590, EUR;
84.
Príslušenstvo k výrobníkom syrenín; približný rok výroby: 2010; stav opotrebovanosti: bežné
opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 42.790,
EUR;
85.
Fermentor  jogurtáreň; približný rok výroby: 2010; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom
na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 8.500, EUR;
86.
Fermentor  technológia jogurtárne; približný rok výroby: 2010; stav opotrebovanosti: bežné
opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 9.000,
EUR;
87.
Príslušenstvo k fermentorom  jogurtáreň; približný rok výroby: 2010; stav opotrebovanosti: bežné
opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 11.000,
EUR;
88.
Zariadenie na zvýšenie trvanlivosti; približný rok výroby: 2010; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 30.000, EUR;
89.
Zariadenie na zvýšenie trvanlivosti; približný rok výroby: 2010; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 30.000, EUR;
90.
Automatická plnička dvojzložkových mliečnych produktov; približný rok výroby: 2010; stav
opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová
hodnota (aj mena): 55.850, EUR;
91.
Rozdeľovač  technická výroba syrov; približný rok výroby: 2010; stav opotrebovanosti: bežné
opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 1.800,
EUR;
92.
Lisovacia vaňa VLB 40  technická výroba syrov; približný rok výroby: 2010; stav opotrebovanosti:
bežné opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena):
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lisovacia vaňa VLB 40  technická výroba syrov; približný rok výroby: 2010; stav opotrebovanosti:
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opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 1.800,
EUR;
92.
Lisovacia vaňa VLB 40  technická výroba syrov; približný rok výroby: 2010; stav opotrebovanosti:
bežné opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena):
59.990, EUR;
93.
Lisovacia vaňa VLB 40  technická výroba syrov; približný rok výroby: 2010; stav opotrebovanosti:
bežné opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena):
59.990, EUR;
94.
Vákuová balička tvrdého syra  MULTIVAC R230; približný rok výroby: 1998; stav opotrebovanosti:
bežné opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena):
22.990, EUR;
95.
Automatická balička kelímkov; približný rok výroby: 2001; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s
ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 37.890, EUR;
96.
Baliaca technika  plnička mlieka; približný rok výroby: 2002; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s
ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 245.690, EUR;
97.
Baliaca technika  technológia plnenia mlieka; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné
opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 12.190,
EUR;
98.
Vyfukovačky PET fliaš  mlieko; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s
ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 6.690, EUR;
99.
Pracovné stoly  syráreň; približný rok výroby: 2012; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s
ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 400, EUR.
(iii)
Časť predmetu speňaženia zaradená do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa SEVIS energia a
odpady, a. s.:
a)
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Humenné, obci Humenné a v katastrálnom území Humenné
zapísané na liste vlastníctva č. 3516 vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu Humenné:
1.
pozemok, parcelné č. KNC 2994 o výmere 129 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria,
spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota: 2.414, Eur;
2.
pozemok, parcelné č. KNC 2999/6 o výmere 83 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria,
spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota: 1.553, Eur;
3.
stavba, popis stavby: Stavba (Čerpacia stanica) so súpisným číslom: 2446, postavená na pozemku
parcely reg. „C“, parc. číslo: 2994, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; súpisová hodnota (aj mena): 9.900, Eur.
(iv)
Časť predmetu speňaženia zaradená do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Lesohospodársky
majetok Ulič, štátny podnik:
a)

Hnuteľné veci nachádzajúce sa v sídle Úpadcu:

1.
Príjem mlieka  technológia pasterilizačnej stanice; približný rok výroby: 1990; stav opotrebovanosti:
bežné opotrebenie s ohľadom na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena):
17.990, EUR;
2.
Úschovný tank; približný rok výroby: 1973; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom na rok
výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 339, EUR;
3.
Úschovný tank; približný rok výroby: 1973; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom na rok
výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 339, EUR;
4.
Uzrávací tank; približný rok výroby: 1978; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom na rok
výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 345, EUR;
5.
Úschovný tank LIM; približný rok výroby: 1981; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom na
rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 340, EUR;
6.
Tank mlieka LIM; približný rok výroby: 1983; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom na
rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 340, EUR;
7.
Tank mlieka LIM; približný rok výroby: 1983; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom na
rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 340, EUR;
8.
Tank mlieka LIM; približný rok výroby: 1983; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom na
rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 340, EUR;
9.
Stojatý tank ST; približný rok výroby: 1983; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom na rok
výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 350, EUR;
10.
Stojatý tank ST; približný rok výroby: 1983; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom na rok
výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 350, EUR;
11.
Stojatý tank ST; približný rok výroby: 1983; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom na rok
výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 350, EUR;
12.
Odstredivka SMZC 1.1; približný rok výroby: 1988; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom
na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 3.490, EUR;
13.
Uzrávací tank VTAK; približný rok výroby: 1989; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom
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14.
Chemická čistička; približný rok výroby: 1990; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom na
111 hodnota (aj mena): 3.510, EUR;
rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová
15.
Homogenizátor; približný rok výroby: 1991; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom na rok

výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 350, EUR;
10.
Stojatý tank ST; približný rok výroby: 1983; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom na rok
výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 350, EUR;
11.
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výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 350, EUR;
12.
Odstredivka SMZC 1.1; približný rok výroby: 1988; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom
na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 3.490, EUR;
13.
Uzrávací tank VTAK; približný rok výroby: 1989; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom
na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 342, EUR;
14.
Chemická čistička; približný rok výroby: 1990; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom na
rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 3.510, EUR;
15.
Homogenizátor; približný rok výroby: 1991; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom na rok
výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 3.590, EUR;
16.
Tank procesný TPS 25; približný rok výroby: 1991; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom
na rok výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 650, EUR;
17.
Tank procesný; približný rok výroby: 1993; stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie s ohľadom na rok
výroby; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota (aj mena): 690, EUR.
(v)

Práva a záväzky zo zmlúv tvoriace súčasť podniku Úpadcu:

a)
Zmluva o nájme nebytového priestoru uzatvorená dňa 02.01.2013 medzi Úpadcom ako prenajímateľom
a spoločnosťou Pure Water s.r.o., so sídlom Bosáková 7, 851 04 Bratislava, IČO: 45 478 830 ako nájomcom,
predmetom ktorej je odplatný nájom nebytových priestorov  skladu (podlahová plocha 127 m2) a sanitačnej
miestnosti (podlahová plocha 24 m2) nachádzajúcich sa v stavbe (Expedícia  plniareň a chladiareň) so súpisným
číslom: 2444, postavená na pozemku parcely reg. „C“, parc. číslo: 2999/3;
b)
Zmluva o nájme uzatvorená dňa 30.10.2015 medzi Úpadcom ako prenajímateľom a spoločnosťou euro
AWK, spol. s r.o., so sídlom Brečtanová 2, 831 01 Bratislava, IČO: 35 808 683 ako nájomcom, predmetom ktorej je
odplatný nájom časti pozemku parcely reg. „C“, parc. číslo: 2999/7 pre účely inštalácie reklamného zariadenia 
billboard;
c)
Zmluva o nájme uzatvorená dňa 22.07.2015 medzi Úpadcom ako prenajímateľom a spoločnosťou
ISPA, spol. s r.o., so sídlom Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717 ako nájomcom, predmetom ktorej je
odplatný nájom časti pozemku parcely reg. „C“, parc. číslo: 2999/1 pre účely inštalácie reklamného zariadenia 
billboard.
2.4
Predmetom speňaženia podľa tohto záväzného pokynu nie je nasledovný majetok zaradený do súpisu
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa SEVIS energia a odpady, a. s. zverejneného dňa 29.02.2016 v
Obchodnom vestníku MS SR č. 40/2016 pod zn. K004430, a to:
a.
pozemok, parcelné č. KNC 2999/2 o výmere 233 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria,
spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota: 4.360, Eur;
b.
pozemok, parcelné č. KNC 2999/7 o výmere 1.395 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria,
spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota: 26.115, Eur;
c.
stavba, popis stavby: Stavba (Sociálna budova) so súpisným číslom: 2443, postavená na pozemku
parcely reg. „C“, parc. číslo: 2999/2, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; súpisová hodnota (aj mena): 130.000,
Eur.
2.5

Predmetom speňaženia podľa tohto záväzného pokynu nie sú pohľadávky z účtu Úpadcu.

2.6
Predmetom speňaženia nie sú tie súpisové zložky majetku, o ktorých sa vedie konanie o ich vylúčení
zo súpisu podľa § 78 ZKR; alebo ktoré Správca odporuje podľa § 57 a nasl. ZKR.
3.

Spôsob speňaženia

3.1
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa § 92 ods. 1 písm.
d) v spojení s § 92 ods. 2 ZKR.
3.2
Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmet speňaženia podľa tohto záväzného pokynu sa budú
primerane vzťahovať ustanovenia § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ObchZ“) o predaji podniku.
3.3
V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, Správca v súlade s týmto záväzným
pokynom zorganizuje druhé kolo, prípadne ďalšie, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu Predmetu speňaženia
podľa tohto záväzného pokynu, alebo kým mu Príslušný orgán neudelí iný záväzný pokyn.
3.4
Na nadobúdateľa podniku Úpadcu neprechádzajú žiadne záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s
prevádzkou tohto podniku po vyhlásení konkurzu v zmysle § 92 ods. 2 ZKR, nakoľko podnik Úpadcu nebol počas
konkurzu prevádzkovaný. Na nadobúdateľa tak isto neprechádzajú žiadne nepeňažné záväzky z pracovnoprávnych
vzťahov.
4.

Vyhlásenie ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4.

Vyhlásenie ponukového konania

4.1
Ponukové konanie Správca vyhlási formou publikácie v Obchodnom vestníku MS SR, v Hospodárskych
novinách a súčasne na webovom sídle Správcu (www.irkr.sk).
4.2

Publikácia bude obsahovať:

(i)
označenie Úpadcu, označenie Správcu a označenie poradia príslušného kola ponukového konania;
(ii)
stručný popis Predmetu speňaženia  podniku Úpadcu;
(iii)
adresu, kde možno získať podrobné podmienky ponukového konania a sumu poplatku za vydanie
týchto podmienok;
(iv)
adresu správcu pre Bratislavský kraj: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, kde možno podať ponuku a
dátum a hodinu, do ktorej musí byť ponuka doručená na túto adresu; lehota na doručenie ponuky je desať (10) dní od
vyhlásenia ponukového konania.
5.

Podmienky ponukového konania

5.1
Podrobnejšia špecifikácia podmienok ponukového konania bude určená Správcom a záujemcom bude
dostupná v úradných hodinách v kanceláriách Správcu v Prešovskom a súčasne Bratislavskom kraji najneskôr v deň
zverejnenia vyhlásenia ponukového konania, pričom za deň zverejnenia sa považuje deň zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
5.2
Podmienky ponukového konania Správca vydá záujemcovi za úhradu poplatku vo výške 100 €
(jednosto eur) bez DPH.
5.3
Záujemcovi, ktorému boli vydané podmienky ponukového konania a za ich prevzatie riadne zaplatil
poplatok podľa bodu 5.2 vyššie, Správca
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ústne poskytne bližšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia;
poskytne vzor zmluvy o predaji podniku v znení, v ktorom bude uzatvorená s víťazným záujemcom;
poskytne vzor dohody uvedenej v bode 5.4 (ii) nižšie;
umožní obhliadku Predmetu speňaženia vo vopred dohodnutom čase.

5.4

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je:

(i)
zloženie zábezpeky vo výške 10.000, € (desaťtisíc eur) na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet
speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu v tvare IBAN:
SK7609000000000460505747 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk do ponukového konania;
(ii)
uzatvorenie dohody so Správcom s osvedčeným podpisom záujemcu, že záujemca sa zaväzuje
dodržať podmienky ponukového konania a v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej
ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť zmluvu o predaji podniku, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v
sume zloženej zábezpeky.
5.5
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v
dohode podľa bodu 5.4 (ii) vyššie, ak
(i)
ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
(ii)
záujemca ešte pred uplynutím lehoty podľa bodu 4.2 písm. iv) článku 4. tohto pokynu doručí do
kancelárie Správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
(iii)
víťazná ponuka nebola prijatá Správcom podľa bodu 7.3 nižšie.
5.6
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto pokynu alebo bude do kancelárie
Správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
6.

Kúpna cena

6.1
Záujemca je povinný vo svojej ponuke uviesť kúpnu cenu, ktorú ponúka za kúpu Predmetu speňaženia
ako celku. Kúpna cena sa uvádza bez DPH, keďže na predaj podniku sa v zmysle platných právnych predpisov
nevymeriava DPH. V prípade, že kedykoľvek v budúcnosti dôjde k zmene platnej a účinnej legislatívy tak, že DPH za
Predmet speňaženia bude povinný odviesť Správca/Úpadca, zaväzuje sa kupujúci doplatiť príslušnú sumu DPH
Správcovi/Úpadcovi ako doplatok kúpnej ceny za predaj podniku Úpadcu (ďalej len „Kúpna cena“).
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nevymeriava DPH. V prípade, že kedykoľvek v budúcnosti dôjde k zmene platnej a účinnej legislatívy tak, že DPH za
Predmet speňaženia bude povinný odviesť Správca/Úpadca, zaväzuje sa kupujúci doplatiť príslušnú sumu DPH
Správcovi/Úpadcovi ako doplatok kúpnej ceny za predaj podniku Úpadcu (ďalej len „Kúpna cena“).
6.2
Kúpna cena za Predmet speňaženia sa medzi oddelenú podstatu Zabezpečeného veriteľa I, oddelenú
podstatu Zabezpečeného veriteľa II, oddelenú podstatu Zabezpečeného veriteľa III a všeobecnú podstatu
nezabezpečených veriteľov rozpočíta pomerne podľa vzájomného pomeru súpisových hodnôt majetku tvoriaceho
každú z uvedených konkurzných podstát k celkovej súpisovej hodnote Predmetu speňaženia.
7.

Vyhodnotenie ponukového konania

7.1
Príslušné kolo ponukového konania Správca vyhodnotí do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk. O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam, ktorý doručí príslušnému orgánu.
7.2
Pri vyhodnotení príslušného kola ponukového konania Správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá
Kúpna cena. V prvých troch kolách ponukového konania Správca nie je oprávnený prijať ponuku s kúpnou cenou za
Predmet speňaženia nižšou ako 1.000.000, Eur bez DPH.
7.3
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a jeho ponuka bola Správcom prijatá, Správca
bezodkladne vyzve na uzatvorenie zmluvy o predaji podniku pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na účet správy
konkurznej podstaty Úpadcu v tvare IBAN: SK7609000000000460505747 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.
najneskôr ku dňu podpisu zmluvy o predaji podniku, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15
(pätnásť) kalendárnych dní, ibaže s tým víťaz ponukového konania výslovne súhlasí. Zmluva o predaji podniku
nenadobudne účinnosť, a akýkoľvek majetok nebude do vlastníctva takéhoto záujemcu prevedený skôr ako bude v
celosti uhradená kúpna cena.
7.4
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami podľa bodu 7.3 vyššie alebo v
lehote stanovenej Správcom neuzavrie zmluvu o predaji podniku na Predmet speňaženia, na víťaznú ponuku sa
neprihliada a Správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať v súlade s bodom 3.3. tohto
záväzného pokynu.
7.5
Úspešný záujemca nadobudne podnik Úpadcu nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ust. §
93 ods. 2 ZKR a s dokumentáciou, o ktorú prejaví záujem.
7.6

Úspešný záujemca nadobudne podnik Úpadcu ako stojí a leží.

8.

Záverečné ustanovenia

8.1
Ponukové konanie podľa tohto záväzného pokynu nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom
podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na
uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
8.2

Tento záväzný pokyn nadobúda účinnosť schválením zo strany Príslušného orgánu.

8.3

Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie.“

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 1.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K013516
Spisová značka: 2K/41/2009
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jaccar s.r.o., so sídlom Nižná brána 9,
060 01 Kežmarok, IČO: 36 495 760, správcom ktorého je JUDr. Ľuboš Bajužík, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 23.3.2016 na potvrdenie prevodu pohľadávok, uznesením č. k. 2K/41/2009191
zo dňa 05.05.2016 p o t v r d i l prevod prihlásenej pohľadávky pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava voči úpadcovi: Jaccar s.r.o., so sídlom Nižná brána
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slobody 2, 066 01 Humenné, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 23.3.2016 na potvrdenie prevodu pohľadávok, uznesením č. k. 2K/41/2009191
zo dňa 05.05.2016 p o t v r d i l prevod prihlásenej pohľadávky pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava voči úpadcovi: Jaccar s.r.o., so sídlom Nižná brána
9, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 495 760, prihlásenej prihláškou na Okresnom súde Prešov pod por. č. 20 vo výške
33,19 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776
005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.05.2016.
Okresný súd Prešov dňa 2.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K013517
Spisová značka: 2K/19/2009
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Jozef Kurila, nar. 27.03.1958,
podnikajúci pod obchodným menom Ing. Jozef Kurila  KUSING, s miestom podnikania Krátka 119/12, 059 92
Huncovce, IČO: 11 946 440, správcom ktorého je JUDr. Martin Kirňák, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01
Prešov, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35
776 005 zo dňa 23.3.2016 na potvrdenie prevodu pohľadávok, uznesením č. k. 2K/19/2009393 zo dňa 05.05.2016 p
o t v r d i l prevod prihlásenej pohľadávky pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so
sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava voči úpadcovi: Ing. Jozef Kurila, nar. 27.03.1958, podnikajúci pod obchodným
menom Ing. Jozef Kurila  KUSING, s miestom podnikania Krátka 119/12, 059 92 Huncovce, IČO: 11 946 440,
prihlásenej prihláškou na Okresnom súde Prešov pod por. č. 40 vo výške 1.299,74 eura na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.05.2016.
Okresný súd Prešov dňa 2.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K013518
Spisová značka: 2K/60/2007
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARGO, s.r.o. Bardejov v konkurze, so
sídlom Priemyselná 22, 085 01 Bardejov, IČO: 31 658 083, správcom ktorého je JUDr. Daniel Fink, so sídlom
kancelárie Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 23.3.2016 na potvrdenie prevodu pohľadávok,
uznesením č. k. 2K/60/2007337 zo dňa 05.05.2016 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného
veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava voči úpadcovi:
ARGO, s.r.o. Bardejov v konkurze, so sídlom Priemyselná 22, 085 01 Bardejov, IČO: 31 658 083, prihlásených
prihláškami na Okresnom súde Prešov pod por. č. 2935 vo výške 1.268, eura na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.05.2016.
Okresný súd Prešov dňa 2.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K013519
Spisová značka: 2K/72/2014

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 110/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.06.2016

Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu VARGAS spol. s r.o., so
sídlom Jurkovičova 14, 080 01 Prešov, IČO: 31 658 946, správcom ktorého je JUDr. Jozef Šperka PhD. MBA, so
sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi,, uznesením č. k.
2K/72/2014185 zo dňa 05.05.2016 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42 499 500 (Daňový úrad
Prešov) voči úpadcovi: VARGAS spol. s r.o., so sídlom Jurkovičova 14, 080 01 Prešov, IČO: 31 658 946,
prihlásených prihláškou na Okresnom súde Prešov, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 2441 v
celkovej výške 24.762,33 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.05.2016.
Okresný súd Prešov dňa 2.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K013520
Spisová značka: 2K/46/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Košč, nar. 22.08.1972,
bytom Tehelná 601/7, 087 01 Giraltovce, prechodne bytom Prostějovská 93, 080 01 Prešov, podnikajúci pod
obchodným menom Peter Košč st., s miestom podnikania Tehelná 601/7, 087 01 Giraltovce, IČO: 40 806 707,
správcom ktorého je Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, o návrhu
Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do
konkurzného konania, uznesením č. k 2K/46/2014137 zo dňa 05.05.2016 p r i p u s t i l vstup Slovenskej
konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania ako
veriteľa úpadcu Peter Košč, nar. 22.08.1972, bytom Tehelná 601/7, 087 01 Giraltovce, prechodne bytom
Prostějovská 93, 080 01 Prešov, podnikajúci pod obchodným menom Peter Košč st., s miestom podnikania Tehelná
601/7, 087 01 Giraltovce, IČO: 40 806 707, 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. 1 až 3 v celkovej výške 140,30 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.05.2016.
Okresný súd Prešov dňa 2.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K013521
Spisová značka: 2K/26/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ORIONplus, s.r.o., so sídlom
Masarykova 20, Prešov 080 01, IČO: 31 685 871, správcom ktorého je JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom
kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, uznesením č. k 2K/26/2014348 zo dňa
05.05.2016 p r i p u s t i l vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu ORIONplus, s.r.o., so sídlom Masarykova 20, Prešov 080
01, IČO: 31 685 871, 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. 69 až 74 v celkovej výške 7.624,35 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.05.2016.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu ORIONplus, s.r.o., so sídlom Masarykova 20, Prešov 080
01, IČO: 31 685 871, 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
pohľadávok pod por. č. 69
až 74 v celkovej
výške 7.624,35 eura.
Obchodnýzozname
vestník 110/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.06.2016
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.05.2016.

Okresný súd Prešov dňa 2.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K013522
Spisová značka: 2K/17/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Rusnák, nar.
02.10.1964, bytom Šandalská 11, 091 01 Stropkov, správcom ktorého je JUDr. Mgr. Marián Lipa, so sídlom
kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, uznesením č. k 2K/17/2014158 zo dňa
05.05.2016 p r i p u s t i l vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Jaroslav Rusnák, nar. 02.10.1964, bytom Šandalská 11,
091 01 Stropkov, 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. 12 až 17 v celkovej výške 844,89 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.05.2016.
Okresný súd Prešov dňa 2.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K013523
Spisová značka: 2K/2/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARDA STAV, s.r.o. v
likvidácii, so sídlom Bardejovská 25, 080 01 Prešov, IČO: 36 277 851, správcom ktorého je Slovenská konkurzná a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Reimanova 9, 080 01 Prešov ,o podaní správcu, takto
rozhodol
Určuje, že na podanie veriteľa DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o., so sídlom Lipnická ul. 3035/162,
Dunajská Lužná, IČO: 34 148 043 vo výške 395,01 eura s prísl. sa prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 2.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K013524
Spisová značka: 2K/80/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ACERS, s.r.o., so
sídlom Družstevná 485, Šarišské Michaľany 082 22, IČO: 36 058 815, správcom ktorého je PERSPECTA Recovery,
k.s., so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, 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: ACERS, s.r.o., so
sídlom Družstevná 485, Šarišské Michaľany 082 22, IČO: 36 058 815, prihlásených prihláškou na Okresnom súde
Prešov, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 1215 v celkovej výške 2.923.391,39 eura na
navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná
63,vestník
974 01 110/2016
Banská Bystrica,
IČO:
42 499 500
(Daňový úrad Prešov) voči úpadcovi:
ACERS, s.r.o.,
so
Obchodný
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
08.06.2016
sídlom Družstevná 485, Šarišské Michaľany 082 22, IČO: 36 058 815, prihlásených prihláškou na Okresnom súde
Prešov, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 1215 v celkovej výške 2.923.391,39 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 2.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K013525
Spisová značka: 2K/6/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Pavlišin,
nar. 08.01.1986, bytom Janka Kráľa 287/26, 064 01 Stará Ľubovňa, správcom ktorého je JUDr. Marta Maruniaková,
so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/23, 089 01 Svidník, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, 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: Štefan Pavlišin, nar.
08.01.1986, bytom Janka Kráľa 287/26, 064 01 Stará Ľubovňa, prihlásených prihláškou na Okresnom súde Prešov,
vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 2424 v celkovej výške 39.677,01 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 2.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K013526
Spisová značka: 2K/3/2012
rozhodol
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Slavomíra
Kyjovského, nar. 16.03.1973, trvale bytom Starý Blich 249/29, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je Ing. Ľubomíra
Tichá, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, o odvolaní správcu z funkcie a zvolaní
schôdze veriteľov na súd, takto
Odvoláva Ing. Ľubomíru Tichú, so sídlom kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou z funkcie správcu
úpadcu.
Zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 30.6.2016 o 9.15 hod.
súde Prešov v miestnosti č. 18 nasledujúcim programom:
1.
2.
3.

Otvorenie

na Okresnom

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Hlasovanie
o návrhoch
na niektorých
nového správcu
a o zmene
a doplnení
zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Odvoláva Ing. Ľubomíru Tichú, so sídlom kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou z funkcie správcu
úpadcu.
Obchodný vestník 110/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 30.6.2016 o 9.15 hod.
súde Prešov v miestnosti č. 18 nasledujúcim programom:

Deň vydania: 08.06.2016
na Okresnom

1.
Otvorenie
2.
Hlasovanie o návrhoch na nového správcu
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veritelia sa na schôdzi preukazujú dokladom totožnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia súdu plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa (originál alebo
osvedčenú fotokópiu) a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí
vyplývať oprávnenie na zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, a ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo
veci vyhláseného konkurzu a účasti na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o
zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.

Okresný súd Prešov dňa 2.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K013527
Spisová značka: 2K/28/2010
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu CORRADO
spol. s.r.o. v konkurze, so sídlom 091 01 Krušinec 77, IČO: 36 504 181, správcom ktorého je Ing. Ľubomíra Tichá, so
sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, o odvolaní správcu z funkcie a zvolaní schôdze
veriteľov na súd, takto
rozhodol
Odvoláva Ing. Ľubomíru Tichú, so sídlom kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou z funkcie správcu
úpadcu.
Zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 30.6.2016 o 9.00 hod.
súde Prešov v miestnosti č. 18 nasledujúcim programom:

na Okresnom

1.
Otvorenie
2.
Hlasovanie o návrhoch na nového správcu
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veritelia sa na schôdzi preukazujú dokladom totožnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia súdu plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa (originál alebo
osvedčenú fotokópiu) a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí
vyplývať oprávnenie na zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, a ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo
veci vyhláseného konkurzu a účasti na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o
zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.
Okresný súd Prešov dňa 2.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K013528
Spisová značka: 2K/84/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Ing. Vladimír
Belvončík, nar. 24.09.1971, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Vladimír Belvončík  NIKA DESIGN, s miestom
podnikania 083 01 Drienica 606, IČO: 37 531 913, správcom ktorého je Ing. Ľubomíra Tichá, so sídlom kancelárie
Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou, o odvolaní správcu z funkcie a zvolaní schôdze veriteľov na súd, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Belvončík, nar. 24.09.1971, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Vladimír Belvončík  NIKA DESIGN, s miestom
podnikania 083 01 Drienica 606, IČO: 37 531 913, správcom ktorého je Ing. Ľubomíra Tichá, so sídlom kancelárie
Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou, o odvolaní správcu z funkcie a zvolaní schôdze veriteľov na súd, takto
rozhodol
Odvoláva Ing. Ľubomíru Tichú, so sídlom kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou z funkcie správcu
úpadcu.
Zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 30.6.2016 o 9.30 hod.
súde Prešov v miestnosti č. 18 nasledujúcim programom:

na Okresnom

1.
Otvorenie
2.
Hlasovanie o návrhoch na nového správcu
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veritelia sa na schôdzi preukazujú dokladom totožnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia súdu plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa (originál alebo
osvedčenú fotokópiu) a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí
vyplývať oprávnenie na zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, a ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo
veci vyhláseného konkurzu a účasti na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o
zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.
Okresný súd Prešov dňa 2.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K013529
Spisová značka: 2K/58/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SVBTECH SLOVAKIA,
s.r.o., so sídlom Kuzmányho 29, 040 01 Košice, IČO: 36 476 838, správcom ktorého je Ing. Ľubomíra Tichá, so
sídlom kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou, o odvolaní správcu z funkcie a zvolaní schôdze
veriteľov na súd, takto
rozhodol
Odvoláva Ing. Ľubomíru Tichú, so sídlom kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou z funkcie správcu
úpadcu.
Zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 30.6.2016 o 9.45 hod.
súde Prešov v miestnosti č. 18 nasledujúcim programom:

na Okresnom

1.
Otvorenie
2.
Hlasovanie o návrhoch na nového správcu
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veritelia sa na schôdzi preukazujú dokladom totožnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia súdu plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa (originál alebo
osvedčenú fotokópiu) a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí
vyplývať oprávnenie na zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, a ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo
veci vyhláseného konkurzu a účasti na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o
zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.
Okresný súd Prešov dňa 2.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013530
Spisová značka: 2K/12/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu WUUDMASTER, s.r.o. v konkurze, so
sídlom 082 42 Janov 29, IČO: 36 477 010, správcom ktorého je JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o žiadosti správcu na udelenie súhlasu s prijatím ponúk na odkúpenie
hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty v 3. kole ponukového konania, takto
rozhodol
udeľuje správcovi súhlas s prijatím ponuky na odkúpenie hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty v 3.
kole ponukového konania od spoločnosti IVMIKO  TRANS s. r. o., so sídlom 090 16 Cernina 62, IČO: 43 872 263, a
to pre súpisovú zložku č. 3 Pasová píla PP01 s hydraulikou v hodnote 800, eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 2.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K013531
Spisová značka: 40K/14/2016
Okresný súd Trenčín v právnej odmietnutého návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka KOVOLUX s. r. o.
so sídlom 972 26 Nitrianske Rudno 361, IČO 36 350 052, o vrátení preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu takto
rozhodol
I. Ľudovítovi Mazánovi, nar. 15.09.1955, bydliskom Hlavná 546/82, 972 26 Nitrianske Rudno sa vracia preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659,70 eura zaúčtovaný pod pol. D19 25/2016
prostredníctvom tunajšieho súdu po právoplatnosti tohto uznesenia.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vrátila Ľudovítovi Mazánovi, nar.
15.09.1955, bydliskom Hlavná 546/82, 972 26 Nitrianske Rudno preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 1 659,70 eura zaúčtovaný pod položkou reg. D19 25/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 1.6.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K013532
Spisová značka: 38K/25/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa  veriteľa Ing. Michal Klemanič, nar. 8.8.1948, bytom Smreková
14543/30, Banská Bystrica  Rakytovce, Slovenská republika o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
Ing. Igor Kaán, nar. 3.10.1959, bytom M. Čulena 1632/32, Handlová, o zloženom preddavku na úhradu odmeny a
preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
I. Navrhovateľovi  veriteľovi sa vracia nespotrebovaný preddavok vo výške 663,88 eura prostredníctvom učtárne
tunajšieho súdu.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila navrhovateľovi  veriteľovi
nespotrebovaný preddavok vo výške 663,88 eura evidovaný pod položkou reg. D19 38/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku
prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu
ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
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prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu
ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 1.6.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K013533
Spisová značka: 38K/16/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Alena Hrušková, nar. 01.09.1977,
bydliskom Družby 684/10, 972 12 Nedožery  Brezany, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Vladimír Žitník
so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1393, o návrhu správcu na
vyplatenie nespotrebovanej časti preddavku, takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Vladimírovi
Žitníkovi so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1393, preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura na účet zriadený za účelom konkurzu, a to z
preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 23/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 1.6.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K013534
Spisová značka: 38K/18/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Rudolf Kováčik, nar. 07.10.1972,
bydliskom 958 41 Veľké Uherce 343, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Ján Súkeník so sídlom
kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S258, o návrhu obchodnej spoločnosti MANDY
FASHION, s. r. o. so sídlom A. Stodolu 2, 971 01 Prievidza, IČO 36 365 114, na vstup do konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti MANDY FASHION, s. r. o. so sídlom A. Stodolu 2, 971 01 Prievidza, IČO 36
365 114, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa obchodnej spoločnosti
Všeobecná úverová banka, a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155, a to v rozsahu
postúpenej pohľadávky vo výške 197 467,53 eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 10/1.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis a dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov).
Okresný súd Trenčín dňa 2.6.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K013535
Spisová značka: 28R/1/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MIGAREAL, s. r. o. v
konkurze so sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO 31 636 292, ktorého správcom je JUDr. Danica Birošová so
sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106, o návrhu obchodnej spoločnosti DVZ, s. r. o.
so sídlom U Kyzka 2586, 022 01 Čadca, IČO 36 405 604 na povolenie vstupu do konkurzného konania takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurze so sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO 31 636 292, ktorého správcom je JUDr. Danica Birošová so
sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106, o návrhu obchodnej spoločnosti DVZ, s. r. o.
so sídlom U Kyzka 2586, 022 01 Čadca, IČO 36 405 604 na povolenie vstupu do konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti DVZ, s. r. o. so sídlom U Kyzka 2586, 022 01 Čadca, IČO 36 405 604 do
konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa CERTIFIKOVANÁ INVESTIČNÁ A
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o. v konkurze so sídlom Dlhá 90, 010 09 Žilina, IČO 31 615 422, a to v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 36 732,80 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 6/G1 a 6/G2.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 42
ods. 3, § 205 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov).
Okresný súd Trenčín dňa 1.6.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K013536
Spisová značka: 39R/1/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MÄSOTOP, s. r. o. v konkurze so
sídlom Ovocná 205, 955 01 Topoľčany, IČO 36 539 431, ktorého správcom je B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom
kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 832 006, značka správcu S1220, o návrhu
obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na
vstup do konania / resp. potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
I. Potvrdzuje sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  Daňový úrad
Nitra so sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra na veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 1 217,75 eura, ktoré sú vedené v
zozname pohľadávok pod č. 133 a 134.
II. Potvrdzuje sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 5 768,64 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č.
135 až 138.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 42 ods.
3, § 205 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov).
Okresný súd Trenčín dňa 2.6.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K013537
Spisová značka: 29K/45/2009
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VOJUS, a.s. v konkurze so sídlom
Robotnícka ul., 017 01 Považská Bystrica, IČO 31 589 791 ktorého správcom je JUDr. Róbert Fatura so sídlom
kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628, o návrhu obchodnej spoločnosti
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. so sídlom Ruská 1142/30 Vítkovice, 703 00 Ostrava, Česká republika, IČ
268 23 357, o návrhu na zmenu účastníka konania takto
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VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. so sídlom Ruská 1142/30 Vítkovice, 703 00 Ostrava, Česká republika, IČ
268 23 357, o návrhu na zmenu účastníka konania takto
rozhodol
Súd návrh navrhovateľa obchodnej spoločnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. so sídlom Ruská 1142/30
Vítkovice, 703 00 Ostrava, Česká republika, IČ 268 23 357 na zmenu účastníka konania, z dôvodu prechodu
pohľadávky z pôvodného veriteľa obchodnej spoločnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. so sídlom Ruská
1142/30 Vítkovice, 703 00 Ostrava, Česká republika, IČ 268 23 357 na nového veriteľa obchodnú spoločnosť
VÍTKOVICE ENVI a. s. so sídlom Ruská 1142/30 Vítkovice, 703 00 Ostrava, Česká republika, IČ 045 28 131 zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov)
Okresný súd Trenčín dňa 2.6.2016
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K013538
Spisová značka: 38K/10/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Marián Omelka, nar. 28.1.1982, bydlisko
Moyzesova 478/25, Partizánske, uznaný 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, o návrhu správcu na odvolanie z funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom kancelárie
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín, IČO 36 865 265, značka správcu S1436.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 2.6.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K013539
Spisová značka: 23NcKR/3/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa dlžníka: Stanislav Valíček, nar. 11.4.1964, 919 53 Dechtice 99, vo
veci povolenia oddĺženia, o návrhu na odpustenie zmeškanej lehoty , takto
rozhodol

Súd z a m i e t a návrh navrhovateľa na odpustenie zmeškanej lehoty na podanie odvolania proti
uzneseniu tunajšieho súdu č.k. 23NcKR/3/2015 zo dňa 28.10.2015.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže dlžník podať odvolanie do 15 dní odo dňa
doručenia uznesenia na Okresnom súde Trnava. Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so
zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované.
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde, a
aby každý účastník
dostal jeden rovnopis,
ak je to spravodlivosti
potrebné. Ak
účastníkrepubliky
nepredloží
počet rovnopisov
a príloh,
súd vyhotoví
Vydáva Ministerstvo
Slovenskej
podľa potrebný
zákona č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
kópie na jeho trovy. a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané
datované.
Obchodnýavestník
110/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.06.2016
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde, a
aby každý účastník
dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví
kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 31.5.2016
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K013540
Spisová značka: 36NcKR/2/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa  dlžníka: Richard Péder, nar. 19.2.1976, Rybárska 5, 931 01
Šamorín, o návrhu na povolenie oddlženia, takto

rozhodol
Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: Richard Péder, nar. 19.2.1976, Rybárska 5, 931 01 Šamorín.
Súd u s t a n o v u j e správcu Mgr. Evu Timár Myjavcovú, so sídlom kancelárie: Štúrova 42, 927 01 šaľa.
Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré počas trojročného skúšobného obdobia podliehajú
písomnému súhlasu správcu:
 právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie,
presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 300 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení
sumu 150 eur v jednom kalendárnom mesiaci,
 právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov medzi dlžníkom a osobou spriaznenou s
dlžníkom, ktorého predmetom bude majetkové plnenie,
 odmietnutie daru alebo dedičstva,
 uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,

nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,

prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku dlžníka, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,

zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi ku koncu prvého roka skúšobného obdobia sumu 2400 eur na
uspokojenie záväzkov. Sumu peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžník povinný poskytnúť správcovi na uspokojenie
záväzkov ku koncu druhého roka skúšobného obdobia určí súd samostatným uznesením bezodkladne po ukončení
prvého roka skúšobného obdobia.
Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj
bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností dlžníčkou počas príslušného polroka a
roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie. Odvolaniu podanému
proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého
rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na
rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
rozhodnutiu súdneho úradníka
justičného
čakateľa,
proti
ktorému
zákon
nepripúšťa ( § 202),
a o zmene alebo
a doplnení
niektorých
zákonov na
svojom
webovom
sídle:odvolanie
www.justice.gov.sk
rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca.
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Obchodný vestník 110/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.06.2016
Proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie. Odvolaniu podanému
proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého
rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na
rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti
rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa ( § 202),
rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 1.6.2016
Mgr. Barbora Odnogová, vyšší súdny úradník
K013541
Spisová značka: 23K/22/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa: J.S.T. plus s.r.o., IČO 36551961, Mudroňova 2, 955 01
Topoľčany, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo Smolinské, IČO 31413315, 908
42 Smolinské 386, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho
podania doručeného súdu dňa 13.5.2016, a to tak, že doloží
§
exekúciu
Poučenie:

vykonateľné rozhodnutie, na základe ktorého možno nariadiť výkon rozhodnutia alebo vykonať

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 30.5.2016
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K013542
Spisová značka: 23K/31/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HanSpa Medica, spol.
s.r.o., Robotnícka 57/19, 905 01 Senica, IČO 44946911, správcom ktorého je: I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta, o návrhu správcu zo dňa 25.5.2016,
takto
rozhodol
Súd v y z ý v a konateľa úpadcu Ing. Mgr. Andreja Španku, Robotnícka 57/19, 905 01 Senica, aby v lehote 7 dní od
doručenia tejto výzvy správcovi: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Bratislavská 17/26, 924
01 Galanta, poskytol ním požadovanú súčinnosť, a to aby správcovi doručil kompletnú účtovnú a zmluvnú
dokumentáciu úpadcu do priestorov správcu: Bárodošova 2/A, 831 01 Bratislava.
V prípade, že konateľ úpadcu súčinnosť neposkytne súd môže nariadiť jeho predvedenie na súd, aby podal
vysvetlenie alebo mu uznesením uloží pokutu do 165.000, eur.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak úpadca alebo osoby uvedené v odseku 2 neposkytnú správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd
ich na návrh správcu vyzve, aby správcovi požadovanú súčinnosť do siedmich dní od doručenia výzvy poskytli s
poučením o možnosti ich predvedenia alebo uloženia pokuty.
Ak osoba uvedená v odseku 2 ani na výzvu súdu neposkytne správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona,
súd jej môže uznesením uložiť na návrh správcu pokutu do 165.000, eura
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak úpadca alebo osoby uvedené v odseku 2 neposkytnú správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd
ich na návrhvestník
správcu110/2016
vyzve, aby správcovi požadovanú
do siedmich dní od doručenia
poskytli
s
Obchodný
Konkurzysúčinnosť
a reštrukturalizácie
Deň výzvy
vydania:
08.06.2016
poučením o možnosti ich predvedenia alebo uloženia pokuty.
Ak osoba uvedená v odseku 2 ani na výzvu súdu neposkytne správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona,
súd jej môže uznesením uložiť na návrh správcu pokutu do 165.000, eura

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 30.5.2016
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K013543
Spisová značka: 23K/16/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa  veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., IČO 17321123, Vysoká 9, 810
00 Bratislava, zast.: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: XIXO, s.r.o., IČO 31410278, Hlavná 991/39, 924 01 Galanta, zapísaný v obchodnom
registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2708/T, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi XIXO, s.r.o., IČO 31410278, Hlavná 991/39, 924 01 Galanta, predbežného správcu
JUDr. Eva Kresl, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, Trnava.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 31.5.2016
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K013544
Spisová značka: 23K/16/2016
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/16/2016

Vybavuje/linka
OS Trnava/21200,517

Trnava
02.06.2016

VEC
Upovedomenie veriteľov o zrušení termínu pojednávania
Okresný súd Trnava, v právnej veci navrhovateľa  veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., IČO 17321123,
Vysoká 9, 810 00 Bratislava, zast.: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: XIXO, s.r.o., IČO 31410278, Hlavná 991/39, 924 01 Galanta, zapísaný v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2708/T, upovedomuje veriteľov označených v
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
návrhu:
Veriteľ č. 1 : SR  Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 127
01 Trnava
Veriteľ č. 2 : Sociálna poisťovňa, ústredie Ul. 29. augusta č. 810, 813 03 Bratislava 1,

VEC
Upovedomenie
veriteľov
o zrušení termínu pojednávania
Obchodný vestník
110/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.06.2016

Okresný súd Trnava, v právnej veci navrhovateľa  veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., IČO 17321123,
Vysoká 9, 810 00 Bratislava, zast.: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: XIXO, s.r.o., IČO 31410278, Hlavná 991/39, 924 01 Galanta, zapísaný v
obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2708/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. 810, 813 03 Bratislava 1,
že termín pojednávania, ktorý je nariadený na deň 24.06.2016 o 14:00 hod. , č. d. 150 , prízemie,
budova Okresného súdu Trnava, sa ruší z dôvodu, že dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť v lehote určenej
súdom.

JUDr. Jana Tóthová
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.6.2016
JUDr. Jana Tóthová, Sudca
K013545
Spisová značka: 23K/16/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú
značku: 23K/16/2016
Upovedomenie o zrušení termínu pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa  veriteľa:

zastúpený:

Sberbank Slovensko, a.s.
Vysoká 9, 810 00 Bratislava
IČO: 17 321 123
SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava

proti dlžníkovi:

XIXO, s.r.o.
Hlavná 991/39, 924 01 Galanta
IČO: 31 410 278

o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
Vám oznamuje, že pojednávanie, ktoré je vytýčené na deň 24.06.2016 o 14:00 hod. na č.dv.150 Okresného
súdu Trnava, sa ruší z dôvodu, že dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť v lehote určenej súdom.
V Trnave, dňa 02.06.2016
JUDr.
Jana Tóthová
sudkyňa

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

správnosť vyhotovenia:
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Za

V Trnave, dňa 02.06.2016
Obchodný vestník 110/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.06.2016
JUDr.

Jana Tóthová
sudkyňa
Za
správnosť vyhotovenia:

O.s.p. č. 22 (Upovedomenie o odročení alebo odvolaní pojednávania)
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.6.2016
JUDr. Jana Tóthová, Sudca
K013546
Spisová značka: 3K/10/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa  dlžníka: Jozef Jagelka, nar. 7.9.1972, podnikajúci pod obchodným
menom Jozef Jagelka PROSTAV, s miestom podnikania Veterná 157/431, 029 01 Námestovo, IČO: 33755451,
zastúpeného: Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o., Radlinského 1735/29, 026 01 Dolný Kubín, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Jozef Jagelka, nar. 7.9.1972, podnikajúci pod obchodným menom Jozef
Jagelka PROSTAV, s miestom podnikania Veterná 157/431, 029 01 Námestovo, IČO: 33755451.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

Okresný súd Žilina dňa 1.6.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K013547
Spisová značka: 6K/8/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa  dlžníka: ATLANTIS s.r.o., so sídlom A. Hlinku 17, 022 01 Čadca,
IČO: 36373605, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom Podzávoz 302, 022 01 Čadca, o
návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
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Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: ATLANTIS s.r.o., so sídlom A. Hlinku 17, 022 01 Čadca, IČO: 36373605.
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 1.6.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K013548
Spisová značka: 2K/5/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GLOBE METAL & FINANCE, a.s., so
sídlom Čsl. armády 3/1697, 036 57 Martin, IČO: 36 398 357, uznesením č.k. 2K/5/2012711 zo dňa 19.04.2016 zrušil
konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 12.05.2016.

Okresný súd Žilina dňa 2.6.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K013549
Spisová značka: 2K/11/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: REHA, spol. s r.o., so sídlom Cesta
do Rudiny 2234, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 31 607 136, o návrhu navrhovateľa  veriteľa: Jaroslav Hrebík 
voda, kúrenie, plyn, s miestom podnikania 065 33 Veľký Lipník 218, IČO: 35 399 244, právne zastúpeného: JUDr.
Gábor Száraz, advokát so sídlom Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa, a navrhovateľa: TIBER SK, s.r.o., so sídlom
Chotárna 1313/4, 010 01 Žilina  Trnové, IČO: 47 427 531, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: REHA, spol. s r.o., so sídlom Cesta do Rudiny 2234, 024
01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 31 607 136.
II.
Martin.

Ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Janu Kovačkovú, so sídlom kancelárie Na Bystričku 769/9, 036 01

III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina k sp. zn. 2K
11/2016.
IV. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka: REHA, spol. s r.o.,
so sídlom Cesta do Rudiny 2234, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 31 607 136, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina k sp. zn. 2K
11/2016.
IV. S p r á vvestník
c a j e 110/2016
p o v i n n ý bez zbytočného
odkladu
informovať známych veriteľov dlžníka:
REHA, spol.
s r.o.,
Obchodný
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
08.06.2016
so sídlom Cesta do Rudiny 2234, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 31 607 136, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina /§ 19 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /. 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.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti
sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho
poriadku/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom /§ 23 ods. 1 ZKR/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 1, 2, 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2
ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku
v základnej
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní
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V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
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práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku
v základnej
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate /§ 28 ods. 7, 8 ZKR/.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Žilina dňa 1.6.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K013550
Spisová značka: 3K/14/2008
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Štefan Rakučák, nar. 6.12.1946,
bytom 013 41 Hričovské Podhradie 2, správcom ktorého je: JUDr. Anna Machajdová, so sídlom kancelárie
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany, takto
rozhodol
O dvoláva z funkcie správcu JUDr. Annu Machajdovú, so sídlom kancelárie Budovateľská 516/2, 038 53 Turany.
Odvolaná správkyňa je povinná až do ustanovenia nového správcu s odbornou starostlivosťou vykonávať správu
majetku podliehajúceho konkurzu.
Odvolaná správkyňa je povinná poskytnúť novému správcovi do 30 dní podrobnú správu o svojej činnosti,
zároveň mu bez zbytočného odkladu odovzdať správcovský spis spolu s prílohami a poskytnúť všetku potrebnú
súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Zvoláva schôdzu veriteľov na deň 21. júla o 9:30 hod., ktorá sa uskutoční v zasadacej miestnosti Okresného súdu
Žilina č. 201, s nasledovným programom:
1.
2.
3.

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

Prezentácia veriteľov začne o 9:15 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické
osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa  originál alebo osvedčená fotokópia a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci
alebo poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o
zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na
schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť
úradne osvedčený.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 1.6.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013551
Spisová značka: 3K/7/2009
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadkyne: Ing. Daniela Repkovská s miestom
podnikania Bystrická 42, 010 09 Žilina, IČO: 33858420 správcom ktorého je: Mgr. Michal Miho, so sídlom kancelárie
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Pre závažné porušenie povinností odvoláva z funkcie správcu Mgr. Michala Miha, so sídlom kancelárie Mariánske
námestie 20, 010 01 Žilina.
Odvolaný správca je povinný až do ustanovenia nového správcu s odbornou starostlivosťou vykonávať správu
majetku podliehajúceho konkurzu.
Odvolaný správca je povinný poskytnúť novému správcovi do 30 dní podrobnú správu o svojej činnosti, zároveň
mu bez zbytočného odkladu odovzdať správcovský spis spolu s prílohami a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť
tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Zvoláva schôdzu veriteľov na deň 21. júla 2016 o 9.00 hodine, ktorá sa uskutoční v zasadacej miestnosti Okresného
súdu Žilina č. 201, s nasledovným programom:
1.
2.
3.

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

Prezentácia veriteľov začne 8:45 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické
osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa  originál alebo osvedčená fotokópia a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci
alebo poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o
zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na
schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť
úradne osvedčený.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 1.6.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K013552
Spisová značka: 5K/1/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: ENERGO CONTROLS ENERGIE,
s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Závodského 49, 010 04 Žilina, IČO: 36 399 442, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr.
Mária Kostolná, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi: ENERGO CONTROLS ENERGIE, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Závodského 49,
010 04 Žilina, IČO: 36 399 442 pre nedostatok majetku zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej
Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez
ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

Ak súd zastaví konkurzné
konanie pre nedostatok majetku, účinky začatia konkurzného konania zanikajú až
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok
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majetku v Obchodnom vestníku (§ 20 ods. 5 zákona č. 7/2005

zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej
Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez
ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Obchodný vestník 110/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.06.2016
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.
Ak súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku, účinky začatia konkurzného konania zanikajú až
zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok
majetku v Obchodnom vestníku (§ 20 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z.).

Okresný súd Žilina dňa 1.6.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K013553
Spisová značka: 3K/11/2016

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľky  dlžníčky: Veronika Kozáková, nar. 19.7.1990, bytom Kalinov 1292,
023 02 Krásno nad Kysucou, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníčky: Veronika Kozáková, nar. 19.7.1990, bytom Kalinov 1292, 023 02 Krásno
nad Kysucou.
II. Ustanovuje správcu: Mgr. Lubomír Kadura, so sídlom kancelárie Republiky 16, 010 01 Žilina.
III. Vyzýva veriteľov dlžníčky, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho
kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 3K/11/2016. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len
z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa
neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého
posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje
zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z.
(vzor tlačiva je dostupný aj na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je
potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky,
ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj
budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj
zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej
osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške
doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.

Súd otvára malý konkurz.

V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníčky jej
známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho
poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže 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.
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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štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Účastníkov
konkurzného konania
poučuje,
z dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho
súdneho
Obchodný
vestník
110/2016
Konkurzy
a že
reštrukturalizácie
Deň vydania:
08.06.2016
poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže 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.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 2.6.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K013554
Spisová značka: 2K/41/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Švábik, nar. 10.10.1955, bytom
Obchodná 398/3, 023 54 Turzovka, ktorého správcom je JUDr. Ing. Martin Chlapík, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Ing. Martina Chlapíka, so sídlom kancelárie Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 2.6.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K013555
Spisová značka: 6K/21/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: RESTA GROUP, s.r.o., so
sídlom Horný Val 8/17, 010 01 Žilina, IČO: 36 277 991, uznesením č.k.: 6K/21/2015112 zo dňa 25.04.2016 zastavil
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 19.05.2016

Okresný súd Žilina dňa 2.6.2016
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K013556
Spisová značka: 1K/9/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa  dlžníka: Ondrej Vitos, nar. 13.5.1974, Hollého
646/14, 010 01 Žilina, zastúpeného: JUDr. Václavom Jaroščiakom, advokátom so sídlom M. Rázusa 14, 010 01
Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ondrej Vitos, nar. 13.5.1974, Hollého 646/14, 010 01 Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: )
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetokVydáva
patriaci
dlžníkovispravodlivosti
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c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka
135 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 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
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Obchodný
110/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.06.2016

Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: )
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
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 2.6.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K013557
Spisová značka: 2K/1/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Radoslav Učník, nar. 02.10.1986, bytom
Chalúpkova 156/13, 022 01 Čadca, uznesením č.k. 2K/1/2015117 zo dňa 11.02.2016 povolil vstup nového veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, 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, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 1.762,65 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 05.03.2016
Okresný súd Žilina dňa 2.6.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K013558
Spisová značka: 1K/11/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa  dlžníka: Milan Lonc, nar. 25.12.1965, bytom Zadný Dielec
907/7, 010 09 Žilina  Bytčica, podnikajúci pod obchodným menom: Milan Lonc  Lomi, s miestom podnikania
Hviezdoslavova 726/42,010 01 Žilina, IČO: 22 871 144, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Milan Lonc, nar. 25.12.1965, bytom Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina 
Bytčica, podnikajúci pod obchodným menom: Milan Lonc  Lomi, s miestom podnikania Hviezdoslavova 726/42,010
01 Žilina, IČO: 22 871 144.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
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.
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

136

vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
Obchodný
110/2016
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania:
08.06.2016
e) nemožnovestník
rozhodnúť
o splynutí, zlúčení alebo
rozdelenía dlžníka
a rozhodnutie o splynutí, zlúčení
alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 2.6.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K013559
Spisová značka: 2K/2/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Jaroslav Haliena, nar. 17.01.1958,
bytom Osloboditeľov 938/21, 038 52 Sučany, správcom ktorého je: SKP, k.s., so sídlom kancelárie: Veľká Okružná
43, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, takto

rozhodol
P o u k a z u j e nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 €
správcovi na účet správy podstaty. Poukázaná suma slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 €, zaplatený na účet Okresného súdu Žilina a
vedený pod položkou registra: 19, rok: 2016, číslo účtovného dokladu: 62/6  16, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu vydanému vyšším súdnym úradníkom je prípustné odvolanie za rovnakých podmienok ako
proti rozhodnutiu sudcu, teda do 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

Okresný súd Žilina dňa 2.6.2016
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K013560
Spisová značka: 28K/18/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Pavlína Tušjaková, rod.
Kondojanisová, nar. 04.03.1973, bydliskom Zakvášov 1520/39,
017 01 Považská Bystrica, ktorého správcom je JUDr. Dušan Ažaltovič so sídlom kancelárie Piaristická 25, 911 01
Trenčín, značka správcu S1658, bez návrhu o odvolaní správcu a o zvolaní schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správca JUDr. Dušan Ažaltovič so sídlom kancelárie Piaristická 25, 911 01 Trenčín, značka správcu S1658 sa
odvoláva z funkcie správcu.
II. Súd zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle Okresného súdu Trenčín, Piaristická 27, Trenčín v
miestnosti č. 105 dňa 30.06.2016 o 9:00 hod.
Predmet rokovania schôdze veriteľov je nasledujúci:
1.
2.
3.

Otvorenie
Hlasovanie schôdze veriteľov o návrhu na nového správcu
Záver

Prezentácia veriteľov začne o 08,45 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické
osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa  originál alebo osvedčená fotokópia a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci
alebo poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o
zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na
schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť
úradne osvedčený.
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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konkurzu a činnosti a s tým súvisiace oprávnenia,
ktoré správcovi uloží vykonať zástupca veriteľov na základe záväzného pokynu.
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osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa  originál
alebo
osvedčená fotokópia aKonkurzy
doklad totožnosti,
prípadne preukaz advokáta.
Z obsahu
plnej
moci
Obchodný
vestník
110/2016
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:
08.06.2016
alebo poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o
zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na
schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť
úradne osvedčený.
III. Odvolanému správcovi sa až do ustanovenia nového správcu určuje vykonávať činnosti a s tým súvisiace
oprávnenia, týkajúce sa správy a ochrany majetku podliehajúceho konkurzu a činnosti a s tým súvisiace oprávnenia,
ktoré správcovi uloží vykonať zástupca veriteľov na základe záväzného pokynu.
IV. Odvolaný správca je povinný bezodkladne, najneskôr do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
zástupcovi veriteľov a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku
potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 6.6.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa

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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