Obchodný vestník 116/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.06.2016

K014199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Gajdoš - MG REAL
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svitavská 532/2, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 227 601
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2016 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie na popieranie pohľadávok veriteľov

KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 75/B, 821 02 Bratislava, značka správcu S1704, správca
úpadcu Michal Gajdoš – MG REAL, s miestom podnikania Svitavská 532/2, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO:
43 227 601 (ďalej len „Úpadca), ako správca Úpadcu v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Banská Bystrica I, č. k.: 4K/7/2016, že
bankový účet na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK9711 0000 0000 2945 0235
18, BIC: TATRSKBX. Kaucia sa skladá v sume 350,00 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.
V Bratislave, dňa 08.06.2016
KRIVANKON k.s.
Správca S1704

K014200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ing. Jozef Andrássy P.A.K. NÁKUP - PREDAJ DISTRIBÚCIA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 57, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 251 848
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/43/2014 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/43/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp. zl.č. 20 - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ust. §72 ods. 2
Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac máj 2016 ... súpisová hodnota: 95,38€

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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K014201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jana Fečková, rod. Takáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miškovecká 19, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30K/3/2016 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/3/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ľubica Gregušková, správca úpadcu Mgr. Jana Fečková, rod. Takáčová, nar. 09.03.1976, bytom Miškovecká
19, 040 11 Košice zvoláva v súlade s ust. § 34 ods.1 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
25.07.2016 o 10,00 hod. v budove Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, regionálne centrum Spišská
Nová Ves, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, miestnosť č. 217 nachádzajúca sa 2. poschodí.

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

V Spišskej Novej Vsi, dňa 10.06.2016
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K014202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kostovčíková – DAŇOVÝ PORADCA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 1067/86, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 118 580
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2016 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Zabezpečený veriteľ v prvom poradí: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37, IČO:
31 749 542
Číslo zabezpečenej pohľadávky: 4/1
Opis zabezpečovacieho práva:Vklad záložného práva povolený na základe úverovej zmluvy zo dňa 08.04.1998
Okresným úradom vo Vranove nad Topľou – katastrálny odbor dňa 23.03.1999 pod poradovým číslom V 287/99

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Výška zabezpečenej pohľadávky: 3.740,17 Eur

Zabezpečený veriteľ v druhom poradí: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO:
31 320 155
Číslo zabezpečenej pohľadávky: 6/2
Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. Z 639937-12 zo dňa
15.06.2012
Výška zabezpečenej pohľadávky: 49.707,14 Eur

Por. č. 1: Súpisová zložka: byt, popis: byt č. 2 na 2. poschodí rodinného domu s.č.1067 vo vchode: 0, na pozemku
parc. CKN č. 1309/2, štát: SR, obec: Vranov nad Topľou, kat. územie: Vranov nad Topľou, ulica: Bernolákova č.
1067/86, list vlastníctva č. 6324, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, podiel priestoru na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu: 14812/26412, súpisová hodnota: 66 000,00 Eur
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň zapísania: 03.06.2016

Zabezpečený veriteľ v druhom poradí: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO:
31 320 155
Číslo zabezpečenej pohľadávky: 6/2
Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. Z 639937-12 zo dňa
15.06.2012
Výška zabezpečenej pohľadávky: 49.707,14 Eur

Por. č. 2: Súpisová zložka: pozemok, číslo parcely CKN: 1309/3, druh: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 19
m2, štát: SR, obec: Vranov nad Topľou, kat. územie: Vranov nad Topľou, list vlastníctva č. 6470, spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 760,00 Eur
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň zapísania: 03.06.2016

Zabezpečený veriteľ v prvom poradí: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO:
31 320 155
Číslo zabezpečenej pohľadávky: 6/2
Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. Z 639937-12 zo dňa
15.06.2012
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: 16.06.2016

Výška zabezpečenej pohľadávky: 49.707,14 Eur

Por. č. 3: Súpisová zložka: pozemok, číslo parcely CKN: 1309/1, druh: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 314
m2, štát: SR, obec: Vranov nad Topľou, kat. územie: Vranov nad Topľou, list vlastníctva č. 339, spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/2, súpisová hodnota: 6.280,00 Eur
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň zapísania: 03.06.2016

Por. č. 4: Súpisová zložka: pozemok, číslo parcely CKN: 1309/2, druh: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 121
m2, štát: SR, obec: Vranov nad Topľou, kat. územie: Vranov nad Topľou, list vlastníctva č. 339, spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/2, súpisová hodnota: 2.420,00 Eur
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň zapísania: 03.06.2016

Por. č. 5: Súpisová zložka: pozemok, číslo parcely CKN: 1310, druh: záhrady, výmera: 427 m2, štát: SR, obec:
Vranov nad Topľou, kat. územie: Vranov nad Topľou, list vlastníctva č. 339, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2,
súpisová hodnota: 4.270,00 Eur
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň zapísania: 03.06.2016

Por. č. 6: Súpisová zložka: stavba, súpisné číslo: bez súpisného čísla, druh a popis stavby: samostatne stojaca
garáž, na pozemku parc. CKN č. 1309/3, štát: SR, obec: Vranov nad Topľou, kat. územie: Vranov nad Topľou, ulica:
Bernolákova, list vlastníctva č. 6464, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 6.000,00 Eur
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň zapísania: 03.06.2016

K014203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kostovčíková – DAŇOVÝ PORADCA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 1067/86, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 118 580
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2016 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Č.

Typ súpisovej

Popis

Pribl. rok

Stav

Spoluvl.podiel

Počet

Cena za Súpisová

Dôvod/deň

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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Č.
súp.
pol.
7

8

9

10

11

12

13

Popis
Typ súpisovej
hnuteľnej
položky majetku
veci
Hnuteľná
manželská
vec/súbor
posteľ
hnuteľných vecí
Hnuteľná
vec/súbor
skriňa
hnuteľných vecí
Hnuteľná
vec/súbor
písací stôl
hnuteľných vecí
Hnuteľná
vec/súbor
stolička
hnuteľných vecí
Hnuteľná
vec/súbor
rohová lavica
hnuteľných vecí
Hnuteľná
vec/súbor
taburet
hnuteľných vecí
Hnuteľná
jedálenský
vec/súbor
stôl
hnuteľných vecí

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.06.2016

Pribl. rok
výroby

Stav
Spoluvl.podiel
opotrebovanosti úpadcu

Počet
kusov

Cena za Súpisová
Dôvod/deň
kus v
hodnota
zapísania
EUR
majetku v EUR

nezistené

vysoký

1/1

1

80,00

80,00

§ 67 ods.1/a
3.6.2016

nezistené

vysoký

1/1

1

25,00

25,00

§ 67 ods.1/a
3.6.2016

nezistené

vysoký

1/1

1

20,00

20,00

§ 67 ods.1/a
3.6.2016

nezistené

vysoký

1/1

2

7,50

15,00

§ 67 ods.1/a
3.6.2016

nezistené

vysoký

1/1

1

20,00

20,00

§ 67 ods.1/a
3.6.2016

nezistené

vysoký

1/1

2

10,00

20,00

§ 67 ods.1/a
3.6.2016

nezistené

vysoký

1/1

1

20,00

20,00

§ 67 ods.1/a
3.6.2016

K014204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Gallík PROGRESINTERIÉR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/67/2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/67/2009
Druh podania:
Iné zverejnenie

Konečný rozvrh výťažku pre zabezpečených a nezabezpečených veriteľov .
Okresný súd Prešov uznesením č.k. 2 K/ 67/ 2009-179 zo dňa 14.12.2009 publikovaný v Obchodnom vestníku
č. 244 B/2009 zo dňa 18.12.2009 vyhlásil konkurzu na majetok úpadcu Karola Gallíka nar. 14.12.1968,
podnikajúceho pod obchodným menom Karol Gallík Progresinteriér, s miestom podnikania , Podtatranská 137/6,
058 01 Poprad, IČO:37 110 861.
Uznesením č.k. 2 K /67/2009-183 zo dňa 21.12.2009 publikovaný v Obchodnom vestníku dňa 29.12.2009 súd
uznal konkurz za malý.
Správca dňa 20.3.2015 predložil oddeleným veriteľom návrh konečného rozvrhu výťažku pre zabezpečeného
veriteľa Všeobecná úverová banka ,a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31 320 155 a zabezpečeného
veriteľa UNICredit Bank Slovakia,a.s. Šancová 1/A, 813 33 Bratislava , IČO:00681709 .Dňa 21.4.2015 zástupca
veriteľov Slovenská konsolidačná, a.s. podal správcovi k uvedenému rozvrhu výťažku úpadcu námietky.Dňa
29.4.2015 zabezpe-čený veriteľ Všeobecná úverová banka ,a.s., podala správcovi k uvedenému rozvrhu výťažku
úpadcu námietky .
Správca podaním doručeným Okresnému súdu dňa 14.5.2015 požiadal o udelenie záväzného pokynu pre správcu
o rozhodnutí o námietkach a schválenie upraveného rozvrhu výťažku pre zabezpečených a nezabezpečených
veriteľov úpadcu.
Dňa 7.4.2016 správca doručil Okresnému súdu Upravený návrh konečného rozvrhu výťažku pre zabezpečených
a nezabezpečených veriteľov po podaných námietkach úpadcu.
Správca zaslal takto upravený konečný rozvrh výťažku zástupcovi veriteľov Slovenská konsolidačná, a.s.,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca zaslal takto upravený konečný rozvrh výťažku zástupcovi veriteľov Slovenská konsolidačná, a.s.,
zabezpečenému veriteľovi Všeobecná úverová banka ,a.s., ,ktorí podali správcovi kladné stanovisko k upravenému
Návrhu konečného rozvrhu výťažku. Správca zaslal aj zabezpečenému veriteľovi UNICredit Bank
Slovakia,a.s.,ktorý sa k veci nevyjadroval, pretože ani nepodal žiadne námietky k návrhu konečného rozvrhu
výťažku úpadcu.
Okresný súd Prešov uznesením č.k. 2K/67/2009-445 zo dňa 23.5.2016,ktoré sa stalo právoplatné 27.5.2016
zobral na vedomie upravený konečný rozvrh výťažku pre zabezpečených a nezabezpečených veriteľov doručený
súdu 7.4.2016 a mal zato, že uplatneným námietkam voči konečnému rozvrhu výťažku bolo zo strany správcu
vyhovené, a teda je možné tento upravený konečný rozvrh výťažku splniť.
Celkový výťažok získaný speňažením konkurznej podstaty:
Správca konštatuje, že konkurzná podstata sa v konkurze člení na všeobecnú a oddelenú podstatu.
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu predstavuje sumu 19.211,-€
Celková suma pohľadávok proti podstate predstavuje sumu 10.172,32 €

A. Rozvrhová časť konečného výťažku oddelenej podstaty pre zabezpečených veriteľov.
Schválený konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku oddelenej podstaty úpadcu pre zabezpečených
veriteľov vyhotovený podľa § 97 zák.č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácií ( s účinnosťou do 31.decembra 2011,
ďalej len ZKR)
Priradenie
Suma v €
Pomer vypočítaný % a priradením súpisnej pohľadávky
Speňaženie
Určená
zložky patriacej výlučne príslušnej zložke proti
v €.:
uspokojenie
podstaty.
podstate
veriteľa:

Meno zabezpečeného
veriteľa:

Všeobecná
úverová
banka
,
a.s.,Mlynské Nivy1,82990 Bratislava,IČO: 15.441,54
31 320 155

80,40

UNICredit Bank Slovakia,a.s. Šancová
3.200,1/A, 81333 Bratislava, IČO:00681709

16,60

7.409,82

na

8.031,72

2.520,59

679,41

B. Rozvrhová časť konečného výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.
Schválený konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu pre nezabezpečených
veriteľov vyhotovený podľa § 101 zák.č.7/2005 o konkurze a reštruk-turalizácií ( s účinnosťou do 31.decembra
2011, ďalej len ZKR)

Speňaženie Pomer vypočítaný % a priradením súpisnej
v €.:
patriacej výlučne príslušnej zložke podstaty.

Meno Veriteľa:
Všeobecná podstata
Nezabezpečených
veriteľov

569,46

Priradenie
pohľadávky Suma v €
zložky
proti
Určená na uspokojenie
podstate
veriteľa:

3

241,91

327,55

Schválený rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Predmetom rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty je suma vo výške 327,55 €,ktorá bola rozpočítaná pomerným
spôsobom k nezabezpečeným pohľadávkam vo výške 136.326,27€
Suma čistého výťažku je 327,55 €, po odpočítaní pohľadávok proti podstate a percentuálnym pomerom
k nezabezpečeným pohľadávkam.
P.č. Nezabezpečený Veriteľ:
CELETEM SLOVENSKO, a.s.

Suma
prihlásených
Rozvrh
uspokojenia
% uspokojenie
nezabezpečených
nezabezpečeného veriteľa
veriteľa.
pohľadávok v €.
v€
16.074,97

11,79

38,60

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

CELETEM SLOVENSKO, a.s.
Panenská 7, Bratislava,IČO:35787783
Slovenská republika- Daňové riaditeľstvo SR
Banská
Bystrica,Daňový
úrad
Poprad,
Štefániková
3651/13,Poprad 05801,IČO:00634816
Pohľadávka postúpená na: Slovenská konsolidačná,a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava,IČO:35776005
KANAPA,spol.s.r.o.Staničná 267/21,
Brezová pod Bradlom,IČO:18049753
KZLM-TILIA,spol.s.r.o.Garbiarská 2032,
03101 Liptovský Mikuláš,IČO:36369209
RTVS,s.r.o.Staré Grunty 2,
841 04 Bratislava 4,IČO:36857432
Stredoslovenská energetika,a.s.
Ulica Republika 5, Žilina, IČO:36403008
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave,
Pobočka Poprad,1.mája 4053/24,Poprad IČO:30807484
Pohľadávka
postúpená
na:Slovenská
konsolidačná,a.s.
Cintorínska 21,81499 Bratislava,IČO:35776005
Slovak Telekom,a.s.Karadžičová 10,
82513 Bratislava,IČO:35763469
UNICredit Bank Slovakia,a.s.Šancová 1/A,
813 33 Bratislava ,IČO:00681709
Všeobecná úverová banka ,a.s.,
Mlynské Nivy 1, Bratislava IČO: 31 320 155
Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s.
Mamateyová17,82990,Bratislava25,IČO:35937874
Pohľadávka
postúpená
na:
Slovenská
konsolidačná,a.s.Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO:35776005
VB Leasing SK,spol.s.r.o.
Nám.1.mája11,81000Bratislava, IČO:31378528
Zuzana Mankel- MAHE Elektronik
Štefániková 1,Svit 05921,IČO:32868626
Celkom:

Deň vydania: 16.06.2016

16.074,97

11,79

38,60

19.812,33

14,54

47,65

966,85

0,70

2,30

1.155,45

0,84

2,75

60,36

0,04

0,15

392,20

0,28

0,10

5.026,02

3,69

12,10

84,34

0,06

0,20

61.175,63

44,88

147,10

9.144,87

6,71

22,-

266,59

0,2

0,70

7,2

23,60

9,22

30,25

9.610,27
12.556,39
136.326,27

100

327,55

Výzva:
Správca zároveň vyzýva zabezpečených a nezabezpečených veriteľov úpadcu, aby mu na adresu kancelárie:
M.R.Stefánika 2673/212/ A, 09301 Vranov nad Topľou oznámili svoje čísla účtov a variabilných symbolov, na ktorý
správca rozvrh výťažku zašle.(kontakt správcu číslo tel. 0908 380 390, mail: jakubekm@centrum.sk. na ktorý
môžete tiež zaslať uvedené čísla účtov a variabilné symboly.)
vo Vranove n/T 12.06.2016
JUDr.Michal Jakubek, správca

K014205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Karol Skladan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perecká 2968/17, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.9.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2016 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 16.06.2016

32K/4/2016
Názov úpadcu:
05 Levice

Ing. Karol Skladan, nar. 22.9.1982, bytom Perecká 2968/17, 934

Dátum a čas konania zasadnutia:

Miesto:

8.6.2016 o 10.20 hod.

Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky – kancelária správcu

Prítomní:
Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90
Bratislava, IČO: 31 320 155, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd. Sa, vl.č. 341/B, v mene spoločnosti Mgr. Mária Balčiráková

Priebeh zasadnutia:

1.

Úvod

Správca zistil totožnosť prítomného zástupcu veriteľov.

2. Správa o ďalšom postupe správcu v konaní

Správca informoval zástupcu veriteľov o jednotlivých majetkových zložkách úpadcu, tak ako boli zapísané do súpisu
majetku a zverejnené v obchodnom vestníku a o predpokladaných ďalších úkonoch, ktoré budú realizované po prvej
schôdzi veriteľov.

Správca ďalej informoval, že neboli zistené v rámci šetrení žiadne právne úkony, pri ktorých by bolo možné
predkladať odporovateľnosť. Rovnako nebol zistený žiaden ďalší majetok úpadcu, okrem finančnej hotovosti, ktorá
bola vo výške 1.660 € zložená v prospech účtu správcu a tiež zrážky zo mzdy úpadcu tak, ako boli zverejnené
v súpise majetku.

Zároveň bolo dohodnuté, že vzhľadom k tomu, že sa v konkurznej podstate nenachádza majetok, ktorý by bolo
možné speňažovať, bude pripravený návrh konečného rozvrhu výťažku.

Zasadnutie veriteľského výboru ukončené o 10.40 hod.

V Nových Zámkoch dňa 8.6.2016

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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VÚB, a.s.
Zástupca veriteľov

......………………………………

K014206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hydroterra servis, a.s. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 833 076
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3 K 57/2014/S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/57/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, sídlo správcovskej kancelárie: Tyršovo
nábrežie 12, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.: Sr, vložka č.:
10107/L, vedená v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod zn. S 1568 (ďalej aj ako len „Správca“),
ako Správca úpadcu: Hydroterra servis, a.s. „v konkurze“, so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO:
35 833 076 v súlade s ust. § 96 ods. 2 v spojení s ust. 97 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej aj ako len „ZKR“) týmto oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate
zabezpečeného veriteľa úpadcu: Starland Holding a.s., so sídlom Hurbanovo nám. 6, 811 03 Bratislava, IČO: 35
683 015 za účelom vyhotovenia čiastkového rozvrhu z uvedenej oddelenej podstaty úpadcu.

Správca týmto zároveň informuje v súlade s ust. § 96 ods. 3 a ods. 4 ZKR všetky zainteresované osoby, že:
·
·
·

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate,
je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u Správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v
inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.

V Bratislave dňa 10.6.2016

KP recovery, k.s., Správca úpadcu

K014207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hydroterra servis, a.s. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 833 076
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 3 K 57/2014/S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/57/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, sídlo správcovskej kancelárie: Tyršovo
nábrežie 12, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.: Sr, vložka č.:
10107/L, vedená v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod zn. S 1568 (ďalej aj ako len „Správca“),
ako Správca úpadcu: Hydroterra servis, a.s. „v konkurze“, so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO:
35 833 076 v súlade s ust. § 96 ods. 2 v spojení s ust. 97 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej aj ako len „ZKR“) týmto oznamuje zámer zostaviť čiastkový rozvrh z oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa: Starland Holding a.s., so sídlom Hurbanovo nám. 6, 811 03 Bratislava, IČO: 35 683 015.

V Bratislave dňa 10.6.2016

KP recovery, k.s., Správca úpadcu

K014208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Urban - METTYS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bučany 382, 919 28 Bučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 837 267
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/12/2016 S 1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/12/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu- Ing. Marián Urban, nar.: 07.10.1969, podnikajúci pod obchodným
menom Marián Urban – METTYS, s miestom podnikania 919 28 Bučany 382, IČO: 32 837 267, v konkurznom
konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36K/12/2016, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3
zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) oznamuje, že po
základnej prihlasovacej lehote boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky veriteľa:
- Patrícia Urbanová, bytom Michalská 2, Hlohovec, na sumu 2 205,- eur ( z toho istina 2 205,- eur),
- Matej Urban, bytom Michalská 2, Hlohovec, na sumu 2 600,- eur (z toho istina 2 600,- eur).

K014209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Flachbartová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baureova 7, 040 11 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 261 266
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 2591/6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31K/56/2015S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/56/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu Anna Flachbartová, nar. 22.01.1959, s miestom podnikania na ul. Bauerova
7, 040 11 Košice - Sídlisko KVP, IČO:37261266 v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa
28.04.2016 vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty, a to v
súlade s § 92 ods. 1 písm. d) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a
doplnkov ( ďalej len ZoKR ). Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a
nasl. Obchodného zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

A) Predmetom speňaženia v II. ponukovom kole je osobný automobil Ford Mondeo, 5-dverový; Výkon motora: 85
kW; Rok výroby: 2005; Farba: modrá; Výrobné číslo: VIN WFOWXXGBB W5U50656; Evidenčné číslo: KE 558HJ;
Stav opotrebovanosti: opotrebované, nepojazdné; Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky
podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 1.000 Eur; Dátum zápisu do súpisu majetku: 29.03.2016.

B) Podmienky predaja podniku:

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ č.k.: 31K/56/2015 – ZÁVÄZNÁ PONUKA NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať alebo osobne doručiť na adresu kancelária správcu
konkurznej podstaty JUDr. Matúš Čepček, správca, J. Kalinčiaka 2591/6, 071 01 Michalovce, do 04.07.2016.

Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po predchádzajúcej dohode so
správcom na tel. č. 0915 281 007.

Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak
správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne.

Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.

Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách, ktorá však nesmie byť nižšia
ako súpisová t.j. 500,- EUR.

Zúčastnení záujemcovia – právnické osoby sú povinné v zalepenej obálke doložiť originál výpisu z
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, prípadne jeho notársky overenú fotokópiu.

Zúčastnení záujemcovia – fyzické osoby – podnikateľ sú povinné v zalepenej obálke doložiť fotokópiu
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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Zúčastnení záujemcovia – fyzické osoby – podnikateľ sú povinné v zalepenej obálke doložiť fotokópiu
preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.

Záujemca – nepodnikajúca fyzická osoba predloží fotokópiu preukazu totožnosti.

Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby štatutárnym orgánom záujemcu, spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného alebo iného
registra.

Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť doklad preukazujúci zloženie 30% z ponúkanej
kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu a taktiež aj doklad preukazujúci dostatok finančných prostriedkov na
doplatenie zostatku ponúknutej kúpnej ceny. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 30% musí byt
pripísaná v prospech účtu správcu vedený v ČSOB, a.s. pobočka Humenné, č. ú.: IBAN: SK51 7500 0000 0040
0929 8091, BIC: CEKOSKBX najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk ( t.j.
04.07.2016).

Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá
žiadne záväzky voči úpadcovi. Záujemcovia sú ďalej povinný doložiť čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s
podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu
strpieť prepadnutie zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by zmluvu o predaji v
určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel alebo zmluvu neuzavrie správca z
dôvodu nezaplatenia doplatku kúpnej ceny riadne a včas týmto záujemcom.

Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť číslo bankového účtu na ktorý je správca povinný
neúspešným záujemcom vrátiť zloženú zálohu alebo na ktorý sa ma záujemcom vrátiť zložená záloha v prípade
zrušenia ponukového konania zo strany správcu.

Účastníkovi, ktorého návrh bude označený ako najvýhodnejší sa uhradená záloha započíta na kúpnu
cenu v prípade uskutočnenia predaja.

V prípade odmietnutia podpisu zmluvy, prípadne nesplnenia zmluvných podmienok uhradená záloha
prepadne v prospech konkurznej podstaty.

Otváranie obálok s návrhmi kúpnej ceny sa uskutoční v kancelárii správcu, o čom bude spísaná zápisnica.

Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje či bola podaná včas, či obsahuje stanovené
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady.

Za najvýhodnejší návrh správca vyberie návrh na kúpu s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca pred uzatvorením zmluvy o predaji s účastníkom, ktorého ponuku vyhodnotil ako najvýhodnejšiu
požiada o schválenie ponuky zástupcu veriteľov.
Správca oznámi úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia. Oznámenie úspešnému
záujemcovi je súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na doplatenie zostatku kúpnej ceny a
podpísanie zmluvy o predaji. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako
kupujúcim zmluvu o predaji do 10 dní od doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi.

Úspešný záujemca je povinný zaplatiť zostatok kúpnej ceny znížený o zálohu predávajúcemu na jeho účet
tak, aby bol celkový zostatok kúpnej ceny pripísaný na účet predávajúceho najneskôr pred podpisom zmluvy o
predaji.

JUDr. Matúš Čepček, správca

K014210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexandra Mináriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 3371/65, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/4/2014 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/4/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k.: 40K/4/2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 111/2016
dňa 9.6.2016, bol schválený konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.
Všeobecnú podstatu tvorili:
-

bežný účet v banke so zostatkom na účte: ................................................. 1.500,00 eur

-

súbor hnuteľných vecí patriacich do BSM
so súpisovou hodnotou:............................................................................... 1.595,00 eur

-

zrážky zo mzdy so súpisovou hodnotou: ....................................................

1.423,00 eur

Celkové príjmy zo speňaženia všeobecnej podstaty:
-

peňažné prostriedky na bežnom účte v deň vyhlásenia konkurzu: ............. 1.500,00 eur

-

pripísané úroky na bežnom účte:..................................................................

-

príjem z vyporiadania súboru hnuteľného majetku: .................................... 800,00 eur

-

zrážky zo mzdy: ..........................................................................................

0,28 eur

1.423,00 eur

Spolu: .......................................................................................................... 3.723,28 eur
Pohľadávky proti podstate:
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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-

odmena správcu do konania prvej schôdze (DPH): ....................................... 132,78 eur

-

náhrada nevyhnutných výdavkov správcu (poštovné): .................................. 59,70 eur

-

poplatky za vedenie bežného účtu: ................................................................ 46,93 eur

-

súdny poplatok 0,2 %.....................................................................................

-

odplata za poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu: ................. 243,89 eur

-

odmena správcu zo speňaženia majetku: ....................................................... 233,36 eur

7,45 eur

Spolu: ............................................................................................................. 724,11 eur

Podľa schváleného rozvrhu sa nezabezpečení veritelia uspokoja nasledovne:
Č.POHĽ.

VERITEĽ

PRIHLÁSENÁ SUMA

ZISTENÁ SUMA

NA USPOKOJENIE

1.

Ing. Pavel Kalivoda

9 500,00

9 500,00

544,74

2.

Miroslav Minárik
Coface Slovakia Credit Management
Services, s.r.o.

34 447,31

0,00

0,00

42 803,79

42 803,79

2 454,43

3.

Správca žiada všetkých veriteľov, ktorí majú byť podľa schváleného konečného rozvrhu uspokojení, aby mu
písomne oznámili čísla účtov, na ktoré žiadajú pohľadávky uhradiť.
JUDr. Peter Frajt, správca

K014211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Košút
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňuš 755, 976 64 Beňuš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 16/2016 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 16/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Súpis oddelenej podstaty - oprava - doplnenie:

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 71.232,31 €
Mena: euro
Stručný právny dôvod vzniku: záväzok dlžníka voči oddelenej podstate podľa ust. § 79 ods. 1 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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Dlžník: Lucia Košútová, rod. Nemčoková, nar. 07.10.1974, trvale bytom Beňuš 755, 976 64 Beňuš
Súpisová hodnota majetku: 71.232,31 €
Zabezpečený veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO: 31 575 951
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 5

Mgr. Robert Antal, správca

K014212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Borbély
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 48, 040 51 Košice- mestská časť Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajakova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/66/2014 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/66/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr.Erika Šimová, správca úpadcu , Lukáš Borbély, nar. 01.01.1982, Železiarenská 48, 040 15 Košice
–Šaca, sp.zn. 26K/66/2014, v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov Slovenská sporiteľňa, a.s. ako
príslušného orgánu ohľadne speňažovania majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu tvoriaceho všeobecnú
podstatu zo dňa 26.04.2016 a ust. § 92 ods. 1 písm.d) zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení , ponúka v 2.kole
na predaj majetok úpadcu podliehajúci konkurzu tvoriaci všeobecnú podstatu a to:

Súpisová zložka majetku číslo: 5
Podstata: všeobecná
popis: TV Toshiba
Rok výroby: 2006
Stav opotrebovanosti: použitý
Podiel: 1/1

Súpisová zložka majetku číslo: 8
Podstata: všeobecná
popis: gaučová súprava I.
Rok výroby: 2007
Stav opotrebovanosti: použitý
Podiel: 1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Speňažovanie majetku verejným ponukovým sa uskutoční za nasledovných podmienok :
1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie majetku úpadcu:
-musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku
- musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – preukázanie jeho totožnosti,
resp. právnej subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, resp. obchodné meno, sídlo, IČO,
originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace, podpis štatutárneho
zástupcu (právnickej osoby )
-musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy
-musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách
-musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie
správcu: JUDr.Erika Šimová, správca, Čajakova 5, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „ ponukové
konanie – Borbély – predaj TV Toshiba, resp. Gaučová súprava – NEOTVÁRAŤ “ v lehote do 27.06.2016 vrátane (
do 15.00 hodiny ),
- musí obsahovať doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy vo
výške najmenej 50 % z navrhovanej kúpnej ceny ,
- musí obsahovať vyhlásenie záujemcu, že voči úpadcovi nemá žiadne záväzky.
2. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponúk zložiť v
prospech účtu úpadcu vedeného v Slovenskej sporiteľni , a.s., pobočka Košice, č. účtu :
SK3709000000005065867599 zálohu vo výške najmenej 50 % z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle písomnej
cenovej ponuky najneskôr do 12,00 hod dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk.. V prípade odmietnutia
podpisu kúpnej zmluvy z dôvodu na strane záujemcu, alebo v prípade nesplnenia dohodnutých zmluvných
podmienok záujemcom (napr nezaplatenie zvyšku kúpnej ceny riadne a včas) , uhradená záloha prepadne
v prospech všeobecnej podstaty úpadcu. Ostatným neúspešným záujemcom bude táto záloha vrátená.
3. Podrobnosti o predávanom majetku úpadcu môžu záujemcovia získať pri obhliadke ponúkaného majetku úpadcu
po dohode so správcom. Záujemca svoj záujem o obhliadku predloží správcovi emailom na adresu:
erika.simova.ak° gmail.com. Obhliadka sa uskutoční dňa 23.06.2014.
4. Na písomné cenové ponuky podané po termíne a na písomné cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky v
zmysle bodu 1 tohto pokynu sa nebude prihliadať, pokiaľ zástupca veriteľov nerozhodne inak.
5. Ak obdrží správca viac návrhov od jedného záujemcu, bude brať na zreteľ iba jedinú cenovú ponuku, v ktorej je
ponúkaná cena za odkúpenie predmetu predaja najvyššia.
6. Uvedený majetok sa ponúka za 80% súpisovej hodnoty majetku.
7. Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú
podstatu sa uskutoční v kancelárii správcu za prítomnosti správcu, dňa 28.06.2016 o 10,00 hodine.
8. Správca uzavrie s víťazom ponukového konania kúpnu zmluvu na základe jeho cenovej písomnej ponuky do 7
pracovných dní od doručenia oznámenia zástupcu veriteľov o prijatí ponuky po doplatení celej kúpnej ceny.
9. Správca je oprávnený odmietnuť predložené ponuky, ponukové konanie vyhodnotiť ako
neúspešné, ak zástupca veriteľov s predloženou ponukou nevysloví svoj súhlas.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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10. V prípade ako nebude správcovi doručená žiadna ponuka, alebo doručené ponuky nebudú zo strany zástupcu
veriteľov akceptované, alebo nebude doplatená kúpna cena, požiada správca zástupcu veriteľov o zadanie ďalšieho
pokynu.
11. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov,
prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.

JUDr. Erika Šimová, správca

K014213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PAZÚRIK, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Moravská 680/1, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 317 837
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/66/2011 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/66/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA:
Správca úpadcu PAZÚRIK, a.s., Ul. Moravská 680/1, 020 01 Púchov, IČO: 36 317 837, JUDr. Peter Frajt
vyhlasuje v súlade s ustanovením § 92 ods. 1/ písm. d/ zákona 7/2005 Z.z. ponukové konanie na speňaženie
pohľadávky úpadcu voči Ing. Viktorovi Veteškovi, nar. 24.11.1950, bytom Obrancov Mieru 1156/19, 020 02
Púchov vo výške 104.069,47 eur s príslušenstvom, vymáhanej v exekučnom konaní vedenom Exekútorským
úradom JUDr. Zora Ferdinandy, Štefánikova 6, 040 01 Košice pod číslom EX 2268/2014, v konaní na Okresnom
súde Trenčín pod spisovou značkou 3Er/291/2014 za najvyššiu ponúknutú cenu. PODMIENKY ÚČASTI: 1. Ponuka
záujemcu musí byť do kancelárie správcu na ulici M.R.Štefánika 141/13, 01701 Považská Bystrica doručená v
zalepenej obálke s označením "KONKURZ 29K/66/2011-NEOTVÁRAŤ" najneskôr dňa 28.6.2016 do 15,00 hod. 2.
Záujemca o kúpu musí zložiť na účet úpadcu vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu SK02 7500 0000 0040 2334 8550
zálohu vo výške minimálne 50% ponúkanej kúpnej ceny tak, aby bola na účet úpadcu pripísaná najneskôr dňa
27.6.2016. Doklad o jej zložení pripojí k písomnej ponuke. 3. Písomná ponuka musí obsahovať: - ponúkanú kúpnu
cenu, lehotu jej zaplatenia, príp. jej zabezpečenie - vyhlásenie, že záujemca o kúpu súhlasí s tým, aby v prípade, ak
nedoplatí ponúkanú kúpnu cenu v lehote ním určenej, zložená záloha prepadla v prospech všeobecnej podstaty ako
zmluvná pokuta, - číslo účtu, na ktorý má byť záujemcovi vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v
ponukovom konaní, - k písomnej ponuke záujemca právnická osoba pripojí výpis z obchodného registra, fyzická
osoba - podnikateľ výpis zo živnostenského registra, fyzická osoba - nepodnikateľ kópiu občianskeho preukazu. Na
ponuky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky sa nebude prihliadať. Otváranie obálok sa uskutoční dňa
28.6.2016 o 15.10 hod. v kancelárii správcu. Víťazom ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu a jeho ponuka bude schválená veriteľským výborom. Správca má právo odmietnuť všetky ponuky a
ponukové konanie zopakovať. Podrobnejšie informácie môže záujemca získať na telefónnom čísle správcu
0905907072 alebo v kancelárii správcu na ulici M.R.Štefánika 141/13, Považská Bystrica v pracovných dňoch v
čase od 9,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 16,00 hod.
JUDr. Peter Frajt, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Rajnoha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boleráz 410, 919 08 Boleráz
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/20/2015 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/20/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp.zl. č. 10
Iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ust. §72
ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac máj 2016
súpisová hodnota: 94,70 €

K014215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Veliká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 430/8, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/80/2014 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/80/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná
majetková
hodnota:
Úpadca je zamestnancom: FÉNIX, spol. s r. o. Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 36 443 069. V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. je predmetom zrážka zo mzdy
úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý príjem úpadcu výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, časť mzdy za
mesiac máj 2016, súpisová hodnota majetku: 67,51 €.
JUDr.
správca

Jozef

Beňo,

PhD.

K014216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Čabala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Jablonka 9, 067 34 Nižná Jablonka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.6.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2015 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty úpadcu Ondrej Čabala, nar. 5.6.1973, bytom 067 34
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Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty úpadcu Ondrej Čabala, nar. 5.6.1973, bytom 067 34
Nižná Jablonka 9, v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej len “ZKR”) oznamuje, že konanie schôdze veriteľov zvolanej oznámením č. K013623, zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 111/2016 zo dňa 09.06.2016, na deň 27. 06. 2015 so začiatkom o 10:00 hod v kancelárii
správcu, sa z r u š u j e .
Správca zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov na deň 27. júla 2016, streda, so začiatkom o 10:30 hod. (prezencia od
10:15) v kancelárii správcu na Tatranskom námestí 3, 058 01 Poprad, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rôzne, záver.
Veritelia - fyzické osoby - pri prezencii predložia doklad totožnosti.
Veritelia - právnické osoby – predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti
príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na
zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K014217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Palubjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefániková 280/19, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1961
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/16/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/16/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: Dušan Palubjak, nar. 23.01.1961, bytom
Štefániková 280/19, 059 21 Svit, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu
vedeného pod sp. zn. 1K/16/2016 S1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese Slánska 20A, 080 06 Prešov, a to
každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod., vždy len po
predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977 alebo
prostredníctvom e-mailu na presov@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných
dňoch odo dňa objednania sa.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K014218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Faťun - Pmont
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 2811/15, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 012 747
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/51/2015 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/51/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1K/51/2015
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
(podľa § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii)
A.
Označenie dražobníka
I.
Meno a priezvisko
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca
II.
Sídlo
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Tatranské námestie
b) Orientačné/ súpisné číslo
3
c) Názov obce
Poprad
d) PSČ
058 01
e) Štát
SR
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
III.
Zapísaný:
pod. č. S1733
IV.
IČO
48 413 011
B.
Označenie navrhovateľa
I.
Meno a priezvisko
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca
II.
Sídlo
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Tatranské námestie
b) Orientačné/ súpisné číslo
3
c) Názov obce
Poprad
d) PSČ
058 01
e) Štát
SR
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
III.
Zapísaný:
pod. č. S1733
IV.
IČO
48 413 011
Notársky úrad JUDr. Štefan Siskovič
C.
Miesto konania dražby
Štefánikova 873/12, 058 01 Poprad
D.
Dátum konania dražby
25.07.2016
E.
Čas konania dražby
11.00 hod.
F.
Kolo dražby
Prvé
G.
Predmet dražby
Byt č. 58 na 12. poschodí bytového domu "LENA" s.č. 2811 nachádzajúci sa na ul. Moyzesova, or.č. 15 v Poprade a postavenom na pozemku
KN „C“ parc.č. 3009/222 zastavané plochy a nádvoria o výmere 401 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 4082 Okresným úradom Poprad,
Katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Poprad
H.
Opis predmetu dražby
Bytový dom
Bytový dom LENA s.č. 2811, ktorého súčasťou je byt v dražbe, je vežový montovaný panelový 13+1 podlažný objekt, obsahuje 65 bytových
jednotiek, je nepodpivničený, na prízemí sú pivničné priestory s latkovými deliacimi priečkami a dverami, dve práčovne, dve sušiarne, sklad
bicyklov, zádverie, strojovňa ÚK a elektrorozvodov. dve miestnosti pre upratovačky, vstupný vestibul, spojovacia chodba, na každom ďalšom
nadzemnom podlaží sú tri trojizbové byty a dva jednoizbové byty s loggiami, podlaha v pivničných priestoroch je cementový poter, v zádverí a
v chodbe pri výťahoch terazzová dlažba.
Objekt je hĺbkovo založený na vibrotlakových monolitických pilótach priemeru 38 cm technológia VÚSI, priečny nosný systémT06B-R,
obvodové prefabrikované tepelnoizolačné panely s kontaktným zatepľovacím systémom s hrúbkou minerálnej vaty 10 cm s povrchovou
úpravou štruktúrovanou omietkou, zatepľovací systém zrealizovaný v roku 2011, stropy panelové železobetónové s rovným podhľadom,
schodište železobetónové montované s povrchovou úpravou PVC, taktiež PVC podlahová vrstva na chodbách pred vstupom do jednotlivých
bytov, jeden spoločný osobný výťah a jeden nákladný výťah, strecha plochá so strešnou krytinou živičnou natavovanou kompletne
zrekonštruovanou v roku 2011, vnútorné omietky stien a stropov spoločných priestorov vstupu hladké a maľby všetkých spoločných priestorov
s olejovým soklom do výšky 120 cm, kompletne zrekonštruované v roku 2011, vstupné dvere do bytového domu nové plastové s izolačným
dvojsklom zrealizované v roku 2008 so zabudovaným elektrickým domovým vrátnikom, klampiarske konštrukcie strechy a vonkajšie
parapetné dosky nové z poplastovaného pozinkovaného plechu zrealizované v roku 2011, okná v spoločných priestoroch v prízemnej časti aj
vo vonkajšom schodisku nové plastové s izolačným dvojsklom, vnútorné parapety plastové, okná zrealizovaná v roku 2011, 95% okien v
obytných častiach vymenených za plastové s izolačným dvojsklom, elektroinštalácia svetelná a motorická, vo všetkých spoločných
priestoroch inštalované pohybové senzory na osvetlenie, bleskozvod nový zrealizovaný v roku 2011, na každom podiaží osadené požiarne
hydranty.
Objekt je napojený na všetky inžinierske siete, vykurovanie a príprava TÚV je diaľkové ústredné z centrálnej plynovej kotolne situovanej mimo
objektu bytového domu, vnútorné rozvody vykurovacieho systému z oceľových rúr s tepelnou izoláciou na prízemí, vnútorné rozvody
vodovodu z pozinkovaných rúr zateplené v prízemnej časti, hlavný vnútorný rozvod kanalizácie z rúr PVC. vnútorné rozvody plynu z rúr
oceľových čiernych, v bytovom dome sú rozvody optickej káblovej televízie, internetu, domového telefónu a spoločnej televíznej antény.
K bytu prislúcha aj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zriadeniach bytového domu, jeho vybavení a príslušenstve, ktoré sú
stavebnou súčasťou obytného domu, jeho veľkosť je 6129/342581 v pomere k celku. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha,
chodba, obvodové múry, vchod schodisko, vodorovné nosné, zvislé nosné a izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú výťah,
sušiareň, práčovňa, kočikáreň, STA, bleskozvod, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky a to aj v
prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.
Byt
Byt č. 58 sa nachádza na 12. poschodí bytového domu, je trojizbový, obsahuje obývaciu izbu, spálňu, detskú izbu, chodbu, kuchyňu, kúpeľňu
a samostatné WC. Z obývacej izby je výstup na vonkajšiu loggiu, situovanú na západ. K bytu patrí na prízemí situovaný pivničný box.
Podľa vyjadrenia majiteľa nehnuteľnosti, prešiel byt v roku 2006 kompletnou rekonštrukciou, prevyšujúcou bežnú údržbu, o čom svedčí aj
materiálovo konštrukčné riešenie a stupeň opotrebenia prvkov dlhodobej a krátkodobej životnosti.
V tomto roku bolo zrealizované nové bytové jadro murované z ľahkých murovacích materiálov, pričom kúpeľňa bola aj WC ostali na
pôvodnom mieste, vstup do kúpeľne bo! zrealizovaný zo strany chodby od kuchyne, v kúpeľni, vo WC a v kuchyni zrealizované nové vnútorné
rozvody vody z rúr pozinkovaných, nové vnútorné rozvody kanalizácie z rúr PVC, nové vnútorné rozvody plynu z rúr oceľových čiernych, v
celom byte zrealizované nové podomietkové rozvody elektroinštalácie s novou elektrickou rozvodnou skriňou s automatickým istením, v
celom byte kompietne zrekonštruovaná povrchová úprava stien a stropov omietky hladké sadrové, v chodbe, v kuchyni, v kúpeľni a vo WC

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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celom byte kompietne zrekonštruovaná povrchová úprava stien a stropov omietky hladké sadrové, v chodbe, v kuchyni, v kúpeľni a vo WC
zrealizovaný nový hladký sadrokartónový podhľad, v kúpeľni, vo WC a na vonkajšej loggii zrealizovaná nová keramická dlažba, v ostatných
miestnostiach nová plávajúca LAMINO podlaha, v celom byte nové interiérové dvere dyhované plné alebo presklené osadené do drevených
obložkových zárubní, nové vstupné dvere do bytu bezpečnostné, protipožiarne, v celom byte zrealizované nové plastové okná s izolačným
dvojsklom s vnútornými horizontálnymi hliníkovými žalúziami, vnútorné parapetné dosky plastové, vonkajšie parapetné dosky z
poplastovaného pozinkovaného plechu, v kúpeľni a vo WC zrealizovaný nový keramický obklad stien, v kúpeľni nová obmurovaná oceľová
smaltovaná vaňa s automatickým ovládaním sifónu s nástennou vaňovou pákovou nerezovou batériou so sprchovacou hlavicou, zápustné
keramické umývadlo osadené do umývadlovej skrinky so stojankovou umývadlovou pákovou nerezovou batériou, vo WC závesná keramická
WC misa s podomietkovou splachovacou nádržkou GEBERIT, v kuchyni zrealizovaná nová sektorová kuchynská linka na báze dreva,
nerezový drez s odkvapkávačom bez batérie, medzi dolnými a hornými kuchynskými skrinkami maloformátový keramický obklad, kuchynská
linka je v súčasnosti demontovaná, uložená v spálni, v celom byte vnútorné rozvody vykurovania z rúr oceľových, v ceiom byte radiátory
oceľové doskové a rebrové s termoregulačnými hlavicami a pomerovými meračmi tepla, v chodbe, v spálni a v detskej izbe zrealizované nové
vstavané skrine na mieru robené, vonkajšia loggia zasklená plastovým posuvným zasklievacím systémom.
Byt je napojený na teplú a studenú vodu s meračmi teplej a studenej vody, na plyn so samostatným meraním spotreby plynu, na elektrickú
energiu 230 V so samostatným meraním spotreby, byt je odkanalizovaný, v byte e rozvod káblovej televízie a internetu.
Podľa prehľadu objektov OSBD Poprad, bol bytový dom LENA daný do užívania v roku 1981.
Životnosť ohodnocovaného objektu je vzhľadom na zrealizovanú rozsiahlu rekonštrukciu bytového domu a kompletnú rekonštrukciu bytu,
prevyšujúcu bežnú údržbu, vypočítaná analytickou metódou.
PODLAHOVÁ PLOCHA
Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Obývacia izba 3,450*5,910

20,39

Spálňa 3,450*3,440

11,87

Detská izba 3,450*2,310

7,97

Kuchyňa 3,450*2,140

7,38

Chodba (2,580+0,870)*1,510+0,870*2,200

7,12

Kúpeľňa 1,530*1.980

3,03

WC 0,850*1,060

0,90

Inštalačná šachta 0,850*0,860

0,73

Výmera bytu bez pivnice

59,39

Pivnica 1,150*0,830

0,95

Vypočítaná podlahová plocha

60,34

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby

CH.
Opis stavu predmetu dražby
a) Analýza polohy a stavu nehnuteľností:
Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území okresného mesta Poprad na ulici Moyzesova, orientačné č sto 15 na sídlisku JUH V,
realizovanom v rámci komplexnej bytovej výstavby situovanom na južne od centra mesta. Cesta do centra mesta pešo cca 15 min.
Prístup ku bytovému domu je cez pozemok p.č. KN-C 3009/649 vo vlastníctve Mesta Poprad, evidovaný na LV č. 1 a po mestskej asfaltovej
komunikácii s obojsmernou premávkou.
Mesto Poprad je napojené na železničnú a cestnú verejnú dopravu, má MHD, viaceré taxislužby a medzinárodné letisko s Vysokými Tatrami
je mesto spojené Tatranskou elektrickou železnicou. Mesto Poprad s cestným a železničným dopravným uzlom a celoročným turistickým
centrom, nezamestnanosť v okrese Poprad je do 15 %, v lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete vrátane internetových sietí
a rozvodov káblovej televízie.
V bezprostrednom okolí domu je kompletná občianska vybavenosť, novo vybudované detské športové ihrisko, v blízkosti je pošta, banky,
detské jasle, škôlka, základná škola, stredná škola, nemocnica s poliklinikou, supermarket LIDL, KAUFLAND, obchodno-zábavné centrum
MAX. športová hala ARÉNA. Oddychová a relaxačná lokalita je vzdialená od ohodnocovanej nehnuteľnosti do 1000 m.
Byt sa nachádza na 12. poschodí 13+1 podlažného vežového panelového objektu v stredovej sekcii, je napojený na všetky inžinierske siete,
má centrálne ústredné vykurovanie a prípravu TÚV z kotolne situovanej mimo bytového domu, prístup do bytu je z uzavretej chodby s dvomi
výťahmi, v objekte je jeden osobný a jeden nákladný výťah. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na juh.
b) Analýza využitia nehnuteľností:
Byt je po kompletnej rekonštrukcii, dobre udržiavaný, v dobrom stavebno-technickom stave a je vhodný pre ďalšie dlhodobé využívanie na
bývanie. Iné využitie sa nedá predpokladať.
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na nehnuteľnosti a práva spojené s
nehnuteľnosťou:
Na nehnuteľnosti viaznu exekučné ťarchy:
Záložné právo podľa § 15 ods.1 zákona č.182/93 Z.z. v prospech 'Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Lena' so sídlom Moyzesova
2811/15, Poprad, IČO: 42033161 podľa Z 2011/06.
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155 - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č.
001/074552/06-001/000 zo dňa 12.10.2006 podľa V 5256/06 (byt č. 58/XII.p.)
Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 2161/12 zo dňa 15.10.2012, P 1876/12, Z 4287/12 (byt č. 58/XII.p.)
Daňový úrad Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva na zabezpečenie daňového nedoplatku č. 9700503/5/217515/2014/Kos zo
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Daňový úrad Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva na zabezpečenie daňového nedoplatku č. 9700503/5/217515/2014/Kos zo
dňa 20.01.2014 vykonateľné dňa 30.01.2014, právoplatné dňa 14.02.2014, P 212/14, Z 629/14, Z 1304/14 (byt č. 58/12.p.)
Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková, súdny exekútor - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie
zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 344/14 zo dňa 11.7.2014, P 1273/14, Z 3300/14, byt č. 58/12.p.
Daňový úrad Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9700503/5/226378/2015/Kos zo dňa 29.01.2015
vykonateľné dňa 06.02.2015, právoplatné dňa 23.02.2015, Z 706/15, Z 2022/15 (byt č. 58/12.p.)
Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1790/14 zo dňa 25.03.2015, Z 1412/15 (byt č. 58/12.p.)
Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 2406/12 zo dňa 06.07.2015, Z 3110/15 (byt č. 58/12.p.)
Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 409/15 zo dňa 06.07.2015, Z 3111/15 (byt č. 58/12.p.)
Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1633/13 zo dňa 06.07.2015, Z 3112/15 (byt č. 58/12.p.)
Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 5636/12 zo dňa 06.07.2015, Z 3113/15 (byt č. 58/12.p.)
Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 5510/12 zo dňa 06.07.2015, Z 3114/15 (byt č. 58/12.p.)
Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 3005/12 zo dňa 06.07.2015, Z 3115/15 (byt č. 58/12.p.)
I.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
1.
LV č. 4082 k.ú. Poprad
VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Vlastník:
Faťun Pavol r. Faťun, nar. 26.01.1979, Tajovského 2606/11, Poprad, PSČ 058 01, SR, vo výlučnom vlastníctve
Titul nadobudnutia:
Kúpna zmluva V 5257/06
Žiadosť o opravu zápisu spoluvlastníckych podielov zo dňa 17.07.2012, Z 2878/12
Ťarchy:
Záložné právo podľa § 15 ods.1 zákona č.182/93 Z.z. v prospech 'Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Lena' so sídlom Moyzesova
2811/15, Poprad, IČO: 42033161 podľa Z 2011/06.
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155 - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č.
001/074552/06-001/000 zo dňa 12.10.2006 podľa V 5256/06 (byt č. 58/XII.p.)
Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 2161/12 zo dňa 15.10.2012, P 1876/12, Z 4287/12 (byt č. 58/XII.p.)
Daňový úrad Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva na zabezpečenie daňového nedoplatku č. 9700503/5/217515/2014/Kos zo
dňa 20.01.2014 vykonateľné dňa 30.01.2014, právoplatné dňa 14.02.2014, P 212/14, Z 629/14, Z 1304/14 (byt č. 58/12.p.)
Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková, súdny exekútor - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie
zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 344/14 zo dňa 11.7.2014, P 1273/14, Z 3300/14, byt č. 58/12.p.
Daňový úrad Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9700503/5/226378/2015/Kos zo dňa 29.01.2015
vykonateľné dňa 06.02.2015, právoplatné dňa 23.02.2015, Z 706/15, Z 2022/15 (byt č. 58/12.p.)
Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1790/14 zo dňa 25.03.2015, Z 1412/15 (byt č. 58/12.p.)
Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 2406/12 zo dňa 06.07.2015, Z 3110/15 (byt č. 58/12.p.)
Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 409/15 zo dňa 06.07.2015, Z 3111/15 (byt č. 58/12.p.)
Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 1633/13 zo dňa 06.07.2015, Z 3112/15 (byt č. 58/12.p.)
Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 5636/12 zo dňa 06.07.2015, Z 3113/15 (byt č. 58/12.p.)
Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 5510/12 zo dňa 06.07.2015, Z 3114/15 (byt č. 58/12.p.)
Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva EX 3005/12 zo dňa 06.07.2015, Z 3115/15 (byt č. 58/12.p.)
J.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Predmet dražby bol ocenený znaleckým posudkom č. 225/2016 zo dňa 31.05.2016, vyhotoveným Ing. Jozef Zahradník, Okružná 784/28,
058 01 Poprad, znalec, odbor: Stavebníctvo, odvetvia: Odhad hodnoty nehnuteľností, Pozemné stavby, zapísaný v zozname znalcov,
tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie: 37 01 00
Pozemné stavby, 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 914164.
Všeobecná hodnota bytu a pozemku je 45 100,- Eur (slovom štyridsaťpäťtisícsto Eur)
K.
L.
M.
a) výška

Najnižšie podanie
45 100 EUR
Minimálne prihodenie
2 000 EUR
Dražobná zábezpeka
4 510 EUR
1. bezhotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet číslo IBAN: SK93 7500 0000 0040 2225 1394 , SWIFT:
CEKOSKBX, vedený v Československá obchodná banka, a.s., pričom dražobná zábezpeka sa považuje za
b)
spôsob
zaplatenú, ak do otvorenia dražby bola pripísaná na účet dražobníka,
zloženia
2. v hotovosti do pokladne správcu na adrese Tatranské námestie 3 v Poprade alebo v deň konania dražby v mieste
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2.

v hotovosti do pokladne správcu na adrese Tatranské námestie 3 v Poprade alebo v deň konania dražby v mieste
konania dražby do pokladne dražobníka pred otvorením dražby.
3. formou bankovej záruky
4. notárovi do notárskej úschovy
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
1. originál alebo overená kópia výpisu z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka
c)
doklad
alebo potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti (účastník bude pripustený
preukazujúci
k dražbe za predpokladu, že do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet správcu)
zloženie
2. príjmový pokladničný doklad vystavený správcom
dražobnej
3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky
zábezpeky
4. originál alebo overená kópia preukazujúca notársku úschovu.
d) lehota na
zloženie
do otvorenia dražby
dražobnej
zábezpeky
e)
vrátenie Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku, bez zbytočného odkladu po
dražobnej
skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 pracovných dní od skončenia dražby alebo od upustenia od
zábezpeky
dražby.
N.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet IBAN: SK93 7500 0000
0040 2225 1394 , SWIFT: CEKOSKBX, vedený v Československá obchodná banka, a.s.,
O.
Obhliadka predmetu dražby
Obhliadka č. 1 sa uskutoční dňa 20. 06. 2016 o 11.00 hod.
1. Dátum
Obhliadka č. 2 sa uskutoční dňa 13. 07. 2016 o 11.00 hod.
Obhliadky sa vykonajú po predchádzajúcej telefonickej dohode so správcom (+421 950 464 464)
2.
Miesto
bytový dom „Lena“ súpis.č. 2811 na ul. Moyzesova č. 15 v Poprade
obhliadky
Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcom dohodnutí so správcom telefonicky na 0950 464 464
alebo na e-mailovej adrese spravca@ledecky.sk. Nahlásiť obhliadku je potrebné najneskôr 1 deň pred termínom
obhliadky. Stretnutie prípadných záujemcov o dražbu sa uskutoční v termíne obhliadky pred bytovým domom „Lena“
súpis.č. 2811 na ul. Moyzesova č. 15 v Poprade.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 92 ods. 6 tretia veta zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a v tomto oznámení, a ktorá predloží:
3. Organizačné
1. doklad o zložení dražobnej zábezpeky
opatrenia
2. doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas)
3. ak ide o právnickú osobu úradný výpis z registra, v ktorom sú zapísané a z ktorého bude zrejmé, kto je oprávnený
konať v jej mene (napr. výpis z obch. registra), nie starší ako 30 dní
V prípade ak sa dá účastník zastúpiť splnomocnencom, je povinný predložiť špeciálnu plnú moc s úradne osvedčeným
podpisom zastúpeného účastníka. Z plnej moci musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene a na účet
zastúpeného na dražbe. Plnomocenstvo, ktoré nebude obsahovať požadované náležitosti, resp., podpis splnomocniteľa
nebude úradne osvedčený správca nebude akceptovať.
P.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
·
vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu v súlade s ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a § 132 ods. 1 Občianskeho zákonníka a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Ak vydražiteľ v
ustanovenej lehote neuhradí cenu dosiahnutú vydražením (ktorú v dražbe ponúkol), zodpovedá za škodu týmto konaním spôsobenú
a správca je oprávnený požadovať od vydražiteľa náhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil, a zároveň zmluvnú pokutu vo
výške 100 % zo zaplatenej zábezpeky,
·
správca vydá, po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, vydražiteľovi predmetu dražby dve vyhotovenia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice, ktorou sa osvedčuje priebeh dražby. Správca zároveň zabezpečí vypracovanie návrhu na záznam vlastníckeho
práva pre vydražiteľa, ktorý po podpísaní vydražiteľom doručí príslušnej správe katastra.
R.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, správca odovzdá predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a
sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu
vydražiteľovi.
Správca odovzdá predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez
zbytočných prieťahov. Správca na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia
predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet
dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu vydražiteľ a správca, prípadne aj predchádzajúci vlastník, ak je zúčastnený odovzdávania
predmetu dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane správca a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu
podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto
osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč
nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich
postihla.
Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý
deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím
predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
Poučenie v zmysle osobitného predpisu uvedeného v § 92 ods. 6 tretia veta zákona č 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii s poukazom na § 21 ods. 2 až ods. 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní
do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná
len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
S.
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len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a
dotknutá osoba podľa odseku 2.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej
dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné
ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T.
Notár osvedčujúci priebeh dražby
a) titul
JUDr.
b) meno
Štefan
c) priezvisko
Siskovič
d) sídlo
Štefánikova 873/12, 058 01 Poprad

K014219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Palubjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefániková 280/19, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1961
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/16/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/16/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
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(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: Dušan
Palubjak, nar. 23.01.1961, bytom Štefániková 280/19, 059 21 Svit, (ďalej len „Úpadca“), Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 1K/16/2016 zo dňa 06.06.2016 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil
konkurz na majetok Úpadcu a za správcu ustanovil I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the debtor:
Dušan Palubjak, date of birth 23th January 1961, residency at Štefániková 280/19, 059 21 Svit, Slovak republic,
(hereinafter the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no:
1K/16/2016 dated as of June 6, 2016 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the trustee
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. was appointed.
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.06.2016.
This resolution became valid and enforceable on 11th of June 2016.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. 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 samostatnej 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. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
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. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application 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
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment 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 application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the creditor
can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights become extinct
after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct
the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K014220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPEMA group s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miloslavov 414, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 642 938
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Sídlo správcu:
Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/1/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/20/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM/Invitation to lodge a claim for foreign creditor

VÝZVA NA PRIHLÁSENIE POHĽADÁVKY ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM V SÚLADE S NARIADENÍM RADY (ES/
Č. 1346/2000 Z 29. MÁJA 2000 O KONKURZNOM KONANÍ. /Invitation to lodge a claim for foreign creditor
accorging to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca konkurznej podstaty úpadcu SPEMA
group s. r. o., so sídlom Miloslavov 414, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 44 642 938, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro., vložka č. 57115/B (ďalej ako „úpadca“),
o z n a m u j e m,
že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp.zn. 6K/20/2016 zo dňa 01.06.2016
vyhlásený konkurz./
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the trustee of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the trustee of the
Debtor SPEMA group s. r. o., registered seat: Miloslavov 414, 900 42 Dunajská Lužná, Identification Number: 44
642 938, registered in the Business Register of the District Court Bratislava I, Sectionl: Sro., Insert No. 57115/B
(hereinafter “the Debtor“), I am obliged
to inform
you that by Resolution of the District Court in Bratislava I. No. 6K/20/2016 dated 1st of June 2016 the restructuring
of the Debtor was permitted.
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 bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial bulletin shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy ( §23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
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 sec1. BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Veronika Poláčková, LL.M na adrese Ivánska Cesta
30/B, 821 04 Bratislava, 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 administrator JUDr. Veronika Poláčková, LL.M at the
address Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava whereby it must be delivered to the administrator 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 administrator, the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched, he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial bulletin after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published by the
administrator in the Commercial bulletin with stating the creditor and the registered sum ( §28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak 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
administrator 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)./

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

27

Obchodný vestník 116/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.06.2016

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 handling over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property
asclaim agianst property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property ( §28 sec. 8
BRA).
V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR). 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 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. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu
na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajne miesto pobytu trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29.mája 200 o konkurznom konaní./
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor and
of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general
estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special registration form.
The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR). Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill
in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has
to be registered in the Euro currency. Documents proving the information provided in the application of claim have to
be enclosed to the application of claim. Creditor who is the accounting entity in the application form includea
statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not
in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the
creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak
republicmust proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o tejto 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 does not accounts the claim in the accountancy ( §29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá v Slovenskej republike 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 Commercial bulletin ( §29 sec. 8 BRA).
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
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prihlášky. 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./
Any application of claim that will not meet legal requirements or will be notsigned or dated or an expert opinion (in
case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgment of claim which will not be
delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security right becomes will be annulled once the
application period lapses. The trustee do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect
or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the original
application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka. /
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of
the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the Debtor's list of commitments.

JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Správca konkurznej podstaty úpadcu SPEMA group, s.r.o./
Trustee of the Debtor SPEMA group, s.r.o.

K014221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Šenšel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 1153/48, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 771 464
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2013/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 1.651,36 €
Celková suma pohľadávok proti podstate: 418,45 €
Poučenie správcu:
V zmysle § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov určujem
zástupcovi veriteľov lehotu 15 dní na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov, ktorá začína plynúť odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku. V uvedenej lehote môžu nezabezpečení
veritelia požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
uplatnil odôvodnené námietky.
JUDr. Radovan Birka, správca

K014222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Sobola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javorová 3070/2, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
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Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 6K/8/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/8/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr.Jaroslav Plichta, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Ing. Miroslav Sobola, nar. 11.10.1982, trvale bytom Javorová 3070/2, 010 07 Žilina, prechodne bytom: 165 Donore
Crescent, Greystone, BT411JA Antrim, North Ireland, GB, konkurzná vec vedená na OS Žilina pod sp.zn.:6K/8/2015
týmto v zmysle ustanovenia §76 ods.3 ZoKR dopĺňa súpis všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku:

Typ súpisovej zložky
Spol.
Názov/popis hnuteľnej veci všeobecná podstata
majetku
úpadcu
finančná hotovosť
finančná hotovosť
finančná hotovosť
finančná hotovosť
finančná hotovosť

zrážky zo mzdy úpadcu
podstaty dňa 12.5.2016
zrážky zo mzdy úpadcu
podstaty dňa 19.5.2016
zrážky zo mzdy úpadcu
podstaty dňa 26.5.2016
zrážky zo mzdy úpadcu
podstaty dňa 2.6.2016
zrážky zo mzdy úpadcu
podstaty dňa 9.6.2016

pripísané na účet správy
pripísané na účet správy
pripísané na účet správy
pripísané na účet správy
pripísané na účet správy

podiel Súpis.
majetku

1/1

€111,23

1/1

€114,35

1/1

€115,79

1/1

€113,43

1/1

€111,86

hodnota Poznámka spornosti v
prospech

V Dolnom Kubíne dňa 13.6.2016
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K014223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolné 249, 916 13 Kostolné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/28/2015_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/28/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZOSTAVENÍ ZOZNAMU POHĽADÁVOK PROTI PODSTATE A ZÁMERE ZOSTAVIŤ KONEČNÝ
ROZVRH PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

Mgr. Milena Nosková ako správca úpadcu Roman Tóth, dátum narodenia: 19.09.1967, bydlisko: Kostolné 249, 916
13 Kostolné, prechodne: ubytovňa TATRAK, s.r.o., izba č. 403, Jána Jonáša 7, 841 08 Bratislava, týmto oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate v zmysle § 96 ods. 2 ZKR, pričom oznamuje aj zámer
zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov. V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý
zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. V zmysle § 96 ods. 4 ZKR
námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň
nahliadať v sídle správcu, po predchádzajúcom dohovore termínu so správcom.

Mgr. Milena Nosková – správca

K014224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Gajdoš - MG REAL
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svitavská 532/2, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 227 601
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2016 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k.: 4K/7/2016 zo dňa 28.03.2016, zverejneným v Obchodnom
vestníku 79/2016 vydanom dňa 26.04.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Michal Gajdoš – MG REAL,
s miestom podnikania Svitavská 532/2, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 43 227 601 a súčasne bola do funkcie
správcu ustanovená spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Partizánska cesta 94, 974 01 Banská
Bystrica, značka správcu S1704.
Správca týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 26.07.2016 o 10.00 hod v kancelárii
správcu: Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava s nasledujúcim programom:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu
Voľba veriteľského výboru/zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu
Záver schôdze

V Bratislave, dňa 13.16.2016
Mgr. Peter Vančo, komplementár KRIVANKON k.s.
správca S 1704

K014225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Vojtech Švanda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L.Sáru 2348/4, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 480 980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 9K/22/2008 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9K/22/2008
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

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

31

Obchodný vestník 116/2016

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z
Oznámenie o dražbe číslo
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/meno a priezvisko
II.
Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.
Zapísaný
IV.
IČO/ dátum narodenia
B.
Označenie navrhovateľa
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko
II.
Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.

Zapísaný
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DD 1/2016-dr.
Dražobná a licitačná, s.r.o.
Rázusova
111/19
Vranov nad Topľou
d) PSČ
SR
OR Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 24294/P
46124632

093 01

JUDr. Viera Dobrovolská
J. Kalinčiaka
6
Michalovce
SR
V zozname advokátov SAK č.0987,
V zozname správcov MS SR reg.č. 0135
31310095
Rázusova 111/19, Vranov nad Topľou
02.06.2016
prvé

d) PSČ

071 01

IV.
IČO/ dátum narodenia
C.
Miesto konania dražby
D.
Dátum konania dražby
E.
Kolo dražby
F.
Predmet dražby a jeho príslušenstvo
Predmet dražby
Pozemok v kat.území Trebišov, na parc.č. 907/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 704 m2, zapísané na LV
č.3041 OU Trebišov, katastrálny odbor v spoluvlastníckom podiele pod B/9 – 8/24, B/14- 4/24 a Dom s
príslušenstvom postavený na parcele č.907/3, súp.č. 869 zapísaný na LV č.3041 Okresného úradu Trebišov, odbor
katastrálny v podiele B9/ - 8/24 a B/14 - 4/24.
Opis predmetu dražby
Bytové a nebytové budovy :
Rodinný dom s.č.869 na p.č.907/3 na ulici Paričovská v Trebišove – samostatne stojací dvojpodlažný
rodinný dom osadený v zástavbe rodinných domov s dvomi obytnými nadzemnými podlažiami v meste Trebišov,
na ulici Paričovskej. Dom je napojený na verejný rozvod elektriny-zemnou trasou, zemný plyn z verejného rozvodu,
kanalizácia do verejnej kanalizácie a voda je privedená z verejného rozvodu. Rodinný dom sa používa od r. 1983,
čomu zodpovedá aj jeho technický stav.
1.Nadzemné podlažie: obývacia izba, kúpelňa+WC, predsieň, kuchyňa, chodba, garáž, špajza, bočný vchod.
2.Nadzemné podlažie: schodisko, spálňa, 3x detská izba, kúpeľňa a, chodba, obývacia izba.
Základy- betónové s vodorovnou hydroizoláciou,
Zvislé a nosné konštrukcie – murivo I. a II. NP z tvárnic a tehál hrúbky do 30 cm,
Vodorovné nosné konštrukcie- stropy nad I. a II. NP sú monolitické, schody betónové s povrchovou úpravou PVC,
Strecha- krov drevený pultový, krytina pozinkovaný plech na latách, klampiarske konštrukcie – žľaby a zvody
prevedené pozinkované,
Úprava vonkajších povrchov - omietky zdrsnené, brizolitové, sokeľ obložený kabrincami z 3 strán, Vnútorná úprava povrchov – vápenné
hladké, stropy zo všetkých strán omietnuté,
Okná – drevené dvojité, vonkajšie vchodové dvere hliníkové, dvere vnútorné biele hladké,
Vnútorné inštalácie – rozvod vody studenej a teplej, ohrev vody v elektrickom bojleri, elektro 380V a 220V,
vykurovanie ústredné na plyn, kanalizácia z kuchyne, kúpeľne, WC do verejnej kanalizácie, vodovod z verejného
vodovodu.
Príslušenstvo:
Drobná stavba – hospodárska budova za rodinným domom na p.č.907/3. Samostatný objekt osadený za rodinným
domom s jedným nadzemným podlažím s podlahovou plochou 19,60 m2. Slúži ako vedľajšia stavba k prevádzke
rodinného domu. Opis:1. nadzemné podlažie - sklad záhradného náradia, letná kuchyňa, sklad.
Plot od cesty: plotové oceľové vráta s drôtenou výplňou 1 ks a oceľové vrátka s drôtenou výplňou-1 ks, betónový
základ, betónový sokeľ, výplň murovaná z bielej tehly, dĺžka 11,10 m, vek 32 rokov, životnosť 50 rokov.
Plot v záhrade – bet. základ okolo stĺpikov, plot z pozinkovaného pletiva postavený v roku 1983,
dĺžka 23 m.
Pozemok na p.č. 907/3, zastavaná plocha, pod a okolo rodinného domu o výmere 704 m2
Spoluvlastníci : 1./Maruniak Matúš............3/24
2./Maruniak Lukáš.............3/24
3./Maruniak Jakub.............3/24
4./Maruniaková Veronika..3/24, neprejavili záujem využiť zákonné predkupné právo.
Na nehnuteľnosti nie je evidovaná ťarcha na liste vlastníctva č.3041.
G.
Opis stavu predmetu dražby
Viď opis predmetu dražby
H.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na nehnuteľnosti nie je evidovaná ťarcha na liste vlastníctva č.3041.
I.
Odhad ceny predmetu dražby
30.350,00 Eur
J.
Výška ceny dosiahnutá vydražením
Nezúčastnil sa žiaden dražiteľ
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Najnižšie podanie
Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko
II.
Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
IV.. IČO/ dátum narodenia
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30.350,00 Eur
JUDr. Peter Rychnavský
Rázusova
111/19
Vranov nad Topľou
SR
10.10.1951

d) PSČ

093 01

V Michalovciach, dňa 08.06.2016
JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K014226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vojtech Švanda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L.Sáru 2348/4, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 480 980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 9K/22/2008 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
9K/22/2008
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe §92 ods. 1 písm. d) zák.č. 7/2005 Z.z. s primeraným použitím ust. zák. č. 527/2002 Z.z. v plat.
zn. a v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 06.07.2015 a 26.11.2015
(oznámenie podľa §22 zák. zák.č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov)
Oznámenie o dražbe číslo
DD 1/2016-dr.
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/meno a priezvisko
Dražobná a licitačná, s.r.o.
II.
Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Rázusova
b) Orientačné/súpisné číslo
111/19
c) Názov obce
Vranov nad Topľou
d) PSČ
093 01
e) Štát
SR
III.
Zapísaný
V Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v odd.Sro, vložka č.24294/P
IV.
IČO/ dátum narodenia
46124632
B.
Označenie navrhovateľa
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko
JUDr. Viera Dobrovolská
II.
Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
J. Kalinčiaka
b) Orientačné/súpisné číslo
6
c) Názov obce
Michalovce
d) PSČ
071 01
e) Štát
SR
V zozname advokátov SAK č.0987,
III.
Zapísaný
V zozname správcov MS SR reg.č. 0135
IV.
IČO/ dátum narodenia
31310095
C.
Miesto konania dražby
V sídle dražobníka, Rázusova 111/19, Vranov nad Topľou
D.
Dátum konania dražby
18. 07. 2016
Začiatok o 13,00 hod.
Začiatok prezentácie účastníkov dražby je 45 minút pred začiatkom dražby.
Účastníkom dražby je osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostaví s cieľom urobiť podanie
a spĺňa podmienky ustanovené podľa §5 zákona č. 527/2002 Z.z.. Účastníci dražby
predložia dražobnikovi pred začatím dražby:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky
Čas konania dražby
b) platný doklad totožnosti (OP, CP)
c) ak ide o PO úradný výpis Obchodného registra, nie starší ako 7 dní
E.
a
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne
osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať
Organizačné pokyny
oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe, nie staršie ako 7 dní
e) číslo bankového účtu pre prípad neúspešnosti v dražbe
f) správcovi nie sú známe žiadne osoby, ktoré by mali k predmetu dražby zákonné
predkupné právo na dražbe ako dražitelia
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predkupné právo na dražbe ako dražitelia
Po uzavretí registrácie sa záujemca nemôže zúčastniť dražby ako dražiteľ, ak
v určenej lehote nezložil zábezpeku alebo nebol včas zaregistrovaný.
Dražba sa koná dovtedy, kým dražitelia podávajú vyššie podania ako bolo predchádzajúce.
druhé

F.
Kolo dražby
G.
Predmet dražby
Pozemok v kat. území Trebišov, na parc. č. 907/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 704 m2, zapísané na LV č.3041 OU Trebišov,
katastrálny odbor v spoluvlastníckom podiele pod B/9 – 8/24, B/14- 4/24 a Dom s príslušenstvom postavený na parcele č.907/3, súp. č. 869
zapísaný na LV č.3041 Okresného úradu Trebišov, odbor katastrálny v podiele B9/ - 8/24 a B/14 - 4/24.
H.
Opis predmetu dražby
Bytové a nebytové budovy :
Rodinný dom s.č.869 na p.č.907/3 na ulici Paričovská v Trebišove – samostatne stojací dvojpodlažný rodinný dom osadený v zástavbe
rodinných domov s dvomi obytnými nadzemnými podlažiami v meste Trebišov, na ulici Paričovskej. Dom je napojený na verejný rozvod
elektriny - zemnou trasou, zemný plyn z verejného rozvodu, kanalizácia do verejnej kanalizácie a voda je privedená z verejného rozvodu.
Rodinný dom sa používa od r. 1983, čomu zodpovedá aj jeho technický stav.
1.Nadzemné podlažie: obývacia izba, kúpelňa + WC, predsieň, kuchyňa, chodba, garáž, špajza, bočný vchod.
2.Nadzemné podlažie: schodisko, spálňa, 3x detská izba, kúpeľňa a, chodba, obývacia izba.
Základy- betónové s vodorovnou hydroizoláciou,
Zvislé a nosné konštrukcie – murivo I. a II. NP z tvárnic a tehál hrúbky do 30 cm,
Vodorovné nosné konštrukcie- stropy nad I. a II. NP sú monolitické, schody betónové s povrchovou úpravou PVC,
Strecha- krov drevený pultový, krytina pozinkovaný plech na latách, klampiarske konštrukcie – žľaby a zvody prevedené pozinkované,
Úprava vonkajších povrchov - omietky zdrsnené, brizolitové, sokeľ obložený kabrincami z 3 strán,
Vnútorná úprava povrchov – vápenné hladké, stropy zo všetkých strán omietnuté,
Okná – drevené dvojité, vonkajšie vchodové dvere hliníkové, dvere vnútorné biele hladké,
Vnútorné inštalácie – rozvod vody studenej a teplej, ohrev vody v elektrickom bojleri, elektro 380V a 220V, vykurovanie ústredné na plyn,
kanalizácia z kuchyne, kúpeľne, WC do verejnej kanalizácie, vodovod z verejného vodovodu.
Príslušenstvo:
Drobná stavba – hospodárska budova za rodinným domom na p.č.907/3. Samostatný objekt osadený za rodinným domom s jedným
nadzemným podlažím s podlahovou plochou 19,60 m2. Slúži ako vedľajšia stavba k prevádzke rodinného domu. Opis:1. nadzemné podlažie sklad záhradného náradia, letná kuchyňa, sklad.
Plot od cesty: plotové oceľové vráta s drôtenou výplňou 1 ks a oceľové vrátka s drôtenou výplňou-1 ks, betónový základ, betónový sokeľ, výplň
murovaná z bielej tehly, dĺžka 11,10 m, vek 32 rokov, životnosť 50 rokov.
Plot v záhrade – bet. základ okolo stĺpikov, plot z pozinkovaného pletiva postavený v roku 1983,
dĺžka 23 m.
Pozemok na p.č. 907/3, zastavaná plocha, pod a okolo rodinného domu o výmere 704 m2
Spoluvlastníci : 1./Maruniak Matúš............3/24
2./Maruniak Lukáš.............3/24
3./Maruniak Jakub.............3/24
4./Maruniaková Veronika..3/24, neprejavili záujem využiť zákonné predkupné právo.
Na nehnuteľnosti nie je evidovaná ťarcha na liste vlastníctva č.3041.
CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby
I.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na nehnuteľnosti nie je evidovaná ťarcha na liste vlastníctva č.3041.
J.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena za celok určená v znaleckom posudku č.219/2015 Ing. Ondreja Ostrožoviča, znalca v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby
a odhad hodnoty nehnuteľnosti, A.Dubčeka 356/11, 075 01 Trebišov zo dňa 27.12.2015 je 60.700,00 €.
K.
Najnižšie podanie
24 280,00 Eur / slovom: dvadsaťštyritisícdvestoosemdesiat Eur /
L.
Minimálne prihodenie
200,00 Eur
M.
Dražobná zábezpeka
a) výška
6.000,00 Eur
1. Bezhotovostný vklad alebo prevod na účet dražobníka
číslo IBAN SK09 5200 0000 0000 1259 6411vedený v OTP
banka a.s. Variabilný symbol IČO alebo rok, mesiac, deň
narodenia u FO a PO variabilný symbol IČO.
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
2. V hotovosti do pokladne dražobníka.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou,
šekom alebo zmenkou.
1. Originál výpisu z účtu preukazujúci prevod draž.
zábezpeky z účtu účastníka dražby na účet dražobníka.
2. Originál príkazu na bezhotovostný prevod vo výške
dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe
len ak bude draž. zábezpeka pripísaná na účet dražobníka
do otvorenia dražby.
3. Originál potvrdenia o vklade na účet dražobníka.
4. Originál potvrdenia o zložení dražobnej zábezpeky do
pokladne dražobníka.
- najneskôr do otvorenia dražby
1. Bez zbytočného odkladu z pokladne alebo z účtu
dražobníka po skončení dražby účastníkovi, ktorý predmet
dražby nevydražil / podľa spôsobu jej zloženia /.
2. Bez zbytočného odkladu po skončení dražby, ak
dražobná zábezpeka bola zložená v hotovosti pred začatím
dražby do pokladne dražobníka.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky

e) vrátenie dražobnej zábezpeky

N.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
1. V hotovosti do pokladne dražobníka bezprostredne po ukončení dražby v mieste konania dražby.
2. Bezhotovostným prevodom na účet dražobníka číslo účtu IBAN SK09 5200 0000 0000 1259 6411v OTP banke a.s. do 15 dní od skončenia

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Bezhotovostným prevodom na účet dražobníka číslo účtu IBAN SK09 5200 0000 0000 1259 6411v OTP banke a.s. do 15 dní od skončenia
dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Ak je dražba zmarená vydražiteľom, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu
nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom,
ktorý spôsobil zmarenie dražby na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov dražby a opakovanej dražby zostavajúca časť
prepadá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa.
27. 06. 2016o 13,00 hod. a
Obhliadka predmetu dražby (dátum)
14. 07.2016 o 13,00 hod.
O.
Miesto obhliadky
Paričovská ul. Č.869/91, Trebišov
Záujemca o obhliadku sa nahlási najneskôr 24 hod. pred konaním obhliadky na
Organizačné opatrenia
tel.č.0905854413 al. na tel č. 0905498971.
P.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa dňom udelenia príklepu, ak uhradil cenu dosiahnutú vydražením.
Dražobník vydá vydražiteľovi po zaplatení celej sumy bez zbytočného odkladu dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
o vydražení predmetu dražby.
R.
Podmienky odovzdávania predmetu dražby
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po úhrade ceny zápisnicu z dražby a spíše s ním záznam o odovzdaní predmetu dražby. Všetky náklady
spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ.
Záložné práva, ktoré sú v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv, udelením príklepu zanikajú v zmysle § 93 ods. 2 zák. NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.
Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby. V ten istý
deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní, nesie
nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
S.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich
právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov
odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri
do obyvateľov SR v znení zák. č. 454/2004 Z. z. v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľnosti začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie
inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby
iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T.
Notár
a) titul
JUDr.
b) meno
Štefan
c) priezvisko
Štefanko
d) sídlo
Štúrova 129, Notársky úrad Vranov nad Topľou

V Michalovciach, dňa 13.06.2016
JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K014227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Sabolík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod kopaninou 3/864, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2016 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/15/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR oznamujem, že kauciu vo výške 350,-- Eur na popretie pohľadávky môžu veritelia
zložiť na účet číslo IBAN: SK84 7500 0000 0040 2326 3848 vedený v ČSOB a.s. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou
musí byť zložená samostatná kaucia. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, len ak bolo podané na predpísanom
tlačive a na uvedený bankový účet bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Prešove, dňa 13.06.2016
JUDr. Ján Surma, správca

K014228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčie Hrdlo 56, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2015 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/8/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

16. Pohľadávka z účtu v banke
Suma: 1397,84,- EUR
Číslo účtu: 5069757530/0900
Mena: EUR
Deň a dôvod zapísania majetku: 13.6.2016, uvedená suma predstavuje časť mzdy úpadcu podliehajúca
konkurznému konaniu v súlade s § 72 ods. 2 ZKR a to za obdobie 05/2016, zamestnávateľ: Slovnaft, a.s.
V Bratislave dňa 13.6.2016, Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

K014229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EDEN s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 854 847
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/70/2012S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/70/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

Veriteľ
SLOV-ENERGIA CONSULTING s.r.o., Mlynské Nivy 43, 821 09 Bratislava, IČO 36 515 302
Zástupca veriteľa: PATENT IURIST s.r.o., Dostojevského rad 5, Bratislava, IČO 36 724 467
Prihlásená suma celkom: 2.897.674,36,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 10-SEC-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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JUDr. Miroslava Žitníková – správca

K014230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivan Matušík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Láb 125, 900 67 Láb
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11 666 455
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K 39/1995 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
38K 39/1995
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Martina Mrázová – SKP Ing. Ivan Matušík, 900 67 Láb, č. 125, IČO: 11 666 455, sídlo SKP : Šoltésovej
20,811 08 Bratislava, v konaní vedenom Krajským súdom v Bratislave pod sp. zn. 38K 39/1995 ponúka v IV. kole na
predaj majetok - druh súpisovej zložky majetku: Pohľadávky, a to pohľadávka vo výške 224.328,53 Eur v spore
vedenom na OS BA I. pod č.k. 23C/67/2015. Podmienky ponukového konania možno získať v kancelárii SKP na tel.
č. 02/555 655 69. Ponuka musí byť oručená najneskôr do 27.06.2016 do 10.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným
označením „konkurz sp.zn. 38K/39/1995- neotvárať“ na adresu: JUDr. Martina Mrázová, SKP, Šoltésovej 20, 811 08
Bratislava I. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 28.06.2016 o 10:00 hod. v budove Krajského súdu, Záhradnícka 10,
Bratislava v kancelárii tajomníčky č. dverí 108, 1. Poschodie. SKP vyhodnotí ponukové kolo v lehote 5 dní odo dňa
otvárania obálok.
V Bratislave dňa,13.06.2016
JUDr. Martina Mrázová
Správca konkurznej podstaty

K014231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbora Silná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 326/37, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K 29/2016 S1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 29/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Eva Chromčíková, konkurzný správca úpadcu: Barbora Silná, nar. 21.09.1981, trvale bytom Dukelských
hrdinov 326/37, 965 01 Žiar nad Hronom v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici č. k.
4K 29/2016, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal
podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode
v kancelárii správcu na adrese: Trhová 1, 960 01 Zvolen, v bežných pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase
od 8.00 – 11.00 h. a od 12.00 – 15.00 h. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č. 0905851860, alebo elektronickou poštou:
chromcikova.evka@gmail.com.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Eva Chromčíková - správca

K014232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSTA s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 68, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 604 933
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/41/2015 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/41/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Marek Radačovský, MBA, správca so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice ako správca majetku
úpadcu FUSTA s.r.o. v konkurze, so sídlom Popradská 68, 040 11 Košice, IČO: 36 604 933 podľa ustanovenia § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.06.2016 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka
prihlásená v kancelárii správcu v predmetnej konkurznej veci po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok:
Veriteľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256,
Celková prihlásená suma: 859,68 €
Dátum prihlásenia pohľadávky: 09.06.2016
Poradie: Iná pohľadávka
Právny dôvod vzniku pohľadávky: zmluva o dodávke plynu zo dňa 19.08.2005 v znení dodatkov č. 1 až 5, fa. č.
7414993834, 4900096281, 3102083963, 7443190529, 3120083732, 3190125143, 7442200013, 5001000996,
3650002014, 4900077319, 3190101027, 4900079190, 4020000930, 7413996831

V Košiciach, dňa 13.06.2016
JUDr. Marek Radačovský, správca

K014233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlína Tušjaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zakvášov 1520/39, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Piaristická 25, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/18/2012 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/18/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Popis: zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie 4/2016 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia
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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Popis: zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie 4/2016 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou
Súpisová hodnota: 87,88 Eur
Dátum zápisu: 13.06.2016

V Trenčíne, dňa 13.06.2016
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca úpadcu Pavlína Tušjaková

K014234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Faťun - Pmont
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 2811/15, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 012 747
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/51/2015 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/51/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por. č.
Typ položky
Veriteľ
Popis
Súpisová hodnota
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

17.
Iná majetková hodnota
Adrián Šavel – ŠATEX, Poprad, IČO: 32879288
príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
136,98 Eur
§67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
13.06.2016

Por. č.
Typ položky
Veriteľ
Popis
Súpisová hodnota
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

18.
Peňažná pohľadávka
Adrián Šavel – ŠATEX, Poprad, IČO: 32879288
Montážne práce
57,60 Eur
§67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
13.06.2016

K014235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Lehocký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrnčiarska 787/68, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.7.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2016 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por. č.
Typ položky
Popis
Súpisová hodnota
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

7.
Iná majetková hodnota
Nevyčerpaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
663,88 Eur
§ 21 ods. 3 štvrtá veta zákona č. 7/2005 Z.z.
13.06.2016
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K014236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Retail Value Stores, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 256 770
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 8R/1/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka:
Retail Value Stores, a. s., Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava, IČO: 47 256 770
spisová značka: 8R/1/2016
miesto konania: Učebňa španielskeho jazyka v priestoroch Kultúrneho domu Nivy, Súťažná 18, 821 08 Bratislava
dátum konania: 06.06.2016
začiatok schôdze: 14:00 hod.
Prítomní:
1.
za
dlžníka:
Stephane
2. reštrukturalizačný správca: Mgr. Ladislav Barát

Sellier,

predseda

predstavenstva

3. veritelia:
- Berto sk, s.r.o., IČO: 45278156, Hlavná 1, Vysoká pri Morave, Slovenská republika v zast. Mgr. Michaela
Veisová – veriteľ č. 48,
- Kofola a.s., IČO: 36319198, 1 Rajecká Lesná, Slovenská republika v zast. Mgr. Martin Manina – veriteľ č. 192,
- Masokombinát Polička a.s., IČO: 25945491, 300, Kamenec u Poličky, Česká republika v zast. Mrg. Norbert
Mego – veriteľ č. 234,
- Pivovary Topvar, a.s., IČO: 31648479, Pivovarská 9, Veľký Šariš, Slovenská republika v zast. JUDr. Lenka
Smatušíková, veriteľ č. 282,
- Unilever Slovensko, spol. s r.o., IČO: 31667228, Karadžičova 10, Bratislava, Slovenská republika v zast. Mgr.
Daniel Poturnay, veriteľ č. 371.

Program 1. zasadnutia veriteľského výboru:

1. Voľba predsedu veriteľského výboru,
2. Rozhodovanie o žiadosti predkladateľa plánu na predĺženie lehoty na predloženie
reštrukturalizačného plánu,
3. Rôzne,
4. Záver.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na úvod predsedajúci správca konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky na konanie prvého zasadnutia
veriteľského výboru, nakoľko všetci zúčastnení členovia veriteľského výboru súhlasili s jeho konaním bezprostredne
po skončení schôdze veriteľov.

1. Voľba predsedu veriteľského výboru

Správca oboznámil členov veriteľského výboru o základoch jeho fungovania ako aj o povinnostiach jeho členov.
Nakoľko zákon o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ZoKR) stanovuje obligatórny bod programu prvého
zasadnutia veriteľského výboru voľbu predsedu, bol tento bod zaradený do programu. Správca ďalej oboznámil
prítomných o tom, že pre účely hlasovania disponuje každý z prítomných jedným hlasom. Na prijatie uznesenia je
potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru. ZoKR nestanovuje formalizovaný spôsob voľby predsedu
veriteľského výboru tak ako je tomu pri hlasovaní na prvej schôdzi veriteľov. Preto správna vyzval prítomných
veriteľov aby sami navrhli veriteľa, ktorý by mal byť za predsedu veriteľského výboru zvolený.
Prítomní členovia výboru navrhli za predsedu spoločnosť Kofola a.s.. Prítomný zástupca veriteľa so svojim zvolením
súhlasil.
Pristúpilo sa k voľbe predsedu veriteľského výboru.

Za:

5 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa:

0 hlasov

Návrh bol schválený.

Veriteľský výbor prijal UZNESENIE č. 1:

Veriteľský výbor zvolil veriteľa Kofola a.s. za svojho predsedu.

2. Rozhodovanie o žiadosti predkladateľa plánu na predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného
plánu

Správca z poverenia predsedu predstavenstva dlžníka požiadal členov veriteľského výboru v súlade s § 143
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZoKR), o predĺženie lehoty na
predloženie reštrukturalizačného plánu o 30 dní. Žiadosť bola zdôvodnená tým, že vplyv na navrhované uspokojenie
veriteľov majú projekcie budúcich výnosov, ktoré sa v tomto čase nachádzajú v stave rozpracovanosti, nakoľko ešte
nie je definitívne určená koncepcia vývoja spoločnosti na nasledujúce obdobia a tým pádom nie je možné
vypracovať projekcie v definitívnej podobe. Projekcie budú tvoriť súčasť záverečného návrhu reštrukturalizačného
plánu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ďalším dôvodom na strane dlžníka je skutočnosť, že čas uplynutia zákonnej lehoty na predloženie
reštrukturalizačného plánu (90 dní od povolenia reštrukturalizácie) sa kryje s lehotou na podávanie incidenčných
žalôb veriteľmi a nebude tak možné tieto bez vedomosti o ich podaní resp. nepodaní do reštrukturalizačného plánu
zapracovať, čo má vplyv na vypracovanie návrhu reštrukturalizačného plánu.

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu:

Za:

5 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa:

0 hlasov

Správca skonštatoval, že návrh bol schválený.

Veriteľský výbor prijal UZNESENIE č. 2:

Veriteľský výbor schvaľuje predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu a to
najneskôr do 29.07.2016.

3. Rôzne.

Veriteľ Berto sk, s.r.o. navrhol aby veriteľský výbor odhlasoval povinnosť dlžníka predkladať veriteľskému výboru
priebežné účtovné závierky vyhotovené za každý kalendárny mesiac od začatia reštrukturalizačného konania a to
vždy ku koncu nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu:

Za:

5 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa:

0 hlasov

Správca skonštatoval, že návrh bol schválený.

Veriteľský výbor prijal UZNESENIE č. 3:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľský výbor ukladá dlžníkovi povinnosť predkladať veriteľskému výboru priebežné účtovné závierky vyhotovené
za každý kalendárny mesiac od začatia reštrukturalizačného konania a to vždy ku koncu nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.

Záver.

V závere správca poďakoval za účasť.

Zápisnica skončená o 14:25 hod.

V Bratislave dňa: 06.06.2016

Kofola a.s.
zast. Mgr. Martin Manina
na základe substitučnej plnej moci

Prílohy:
Prezenčná listina

K014237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Dlouhý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov č. 17, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/56/2015 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/56/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por. č.
Typ položky
Popis
Súpisová hodnota
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

6.
Iná majetková hodnota
príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
6,63 Eur
§67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
13. 06. 2016

Por. č.
Typ položky
Popis
Súpisová hodnota
Poznámka

7.
Iná majetková hodnota
príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
48,64 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

43

Obchodný vestník 116/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.06.2016

Dôvod zapísania
Deň zapísania

§67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
13. 06. 2016

Por. č.
Typ položky
Popis
Súpisová hodnota
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

8.
Iná majetková hodnota
príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
48,64 Eur
§67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
13. 06. 2016

K014238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INVET spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záturčianska 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 559 450
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/4/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/4/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Popis súpisovej zložky majetku: nákladné motorové vozidlo Citroen Berlingo, EČV: MT660BN, VIN:
VF7GCWJYB94248483,
Súpisová hodnota majetku: 4.500,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom

Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 2
Popis súpisovej zložky majetku: nákladné motorové vozidlo Citroen Berlingo, EČV: MT456CG, VIN:
VF77C9HTC67007419
Súpisová hodnota majetku: 5.000,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom

Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 3
Popis súpisovej zložky majetku: nákladné motorové vozidlo Citroen Berlingo, EČV: MT922CU, VIN:
VF77C9HXCBJ550599
Súpisová hodnota majetku: 5.500,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 4
Popis súpisovej zložky majetku: osobný počítač s príslušenstvom (myš, klávesnica)
Súpisová hodnota majetku: 150,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom

Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 5
Popis súpisovej zložky majetku: osobný počítač s príslušenstvom (myš, klávesnica)
Súpisová hodnota majetku: 200,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom

Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 6
Popis súpisovej zložky majetku: osobný počítač s príslušenstvom (myš, klávesnica, tlačiareň HP Laser Jet M1120
MFP)
Súpisová hodnota majetku: 300,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom

Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 7
Popis súpisovej zložky majetku: chladnička – 2 ks
Súpisová hodnota majetku: 300,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom

Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 8
Súpisová hodnota majetku: 7.890,44 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom, vlastné
šetrenia správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis súpisovej zložky majetku: súbor zásob veterinárnych liekov, veterinárnych prípravkov a veterinárnych
zdravotníckych pomôcok v nasledovnej špecifikácii

Druh zásob

Exspirácia

Počet kusov

Cena/ks

Cena celkom s DPH

ACIDOMID H 5 L

31.8.2017

1,00

9,2400

9,240000

AJATIN 10% SOL.1 L

30.9.2018

1,00

5,3300

5,330000

AJATIN SOL.1 L

30.9.2018

1,00

5,3300

5,330000

ALDIFAL 100 TBL.

31.5.2017

1,00

2,9300

2,930000

AMINOSOL 1 L

31.7.2015

1,00

6,3600

6,360000

ANTHROLAN - N SPRAY 200 ML

30.9.2016

5,00

5,0500

25,250000

1,00

31,5300

31,530000

APLIKATOR - USNE CISLA
APTUS ATTAPECTIN VET 30 TBL.

31.1.2018

2,00

6,0900

12,180000

AQUA COL - DEZINFEKCIA

30.6.2016

4,00

0,4200

1,680000

AQUA SAMPON

28.2.2018

6,00

0,4300

2,580000

BIO KILL 100 ML

31.3.2017

1,00

3,3600

3,360000

BIOCAL PLUS 230 G

31.3.2017

9,00

2,8600

25,740000

BIOFOOD TUKOVE BOMBONY S CESNAKOM 265 G

31.10.2017

1,00

3,4600

3,460000

BIOPIROX SPRAY 100 ML

30.11.2014

1,00

6,3700

6,370000

BIOTIN 100 G

31.8.2016

1,00

2,0200

2,020000

BIOTIN 100 G

31.5.2017

2,00

2,0200

4,040000

BIOTIN MAXI 230 G

30.6.2017

1,00

2,8600

2,860000

BRASNA INSEMINACNA

30.4.2016

1,00

79,6700

79,670000

CALFORMAG PLUS INJ.250 ML

31.12.2016

5,00

7,6700

38,350000

CANVIT H 500 G TBL.

31.10.2015

1,00

7,4900

7,490000

CANVIT MULTI 100 G

31.7.2016

2,00

1,5700

3,140000

CHINOSEPTAN COLOR SPRAY 200 ML

31.7.2019

1,00

4,4300

4,430000

CIAPKA JEDNORAZOVA

31.12.2020

65,00

0,1900

12,350000

2,00

16,3800

32,760000

CIDR APLIKATOR
DEMYRO A 23 KG

31.3.2016

1,00

21,1600

21,160000

DIFUSIL SPRAY

31.7.2017

1,00

1,6700

1,670000

1,00

6,0000

6,000000

DILATATOR DO STRUKU HUG.
DRZIAK NA PILKY

1,00

4,4700

4,470000

ENERGIT H 1 L

31.8.2018

1,00

10,4000

10,400000

ENERGIT H 1 L

31.8.2018

2,00

10,4000

20,800000

ENERGIT H 500 ML

31.8.2018

4,00

6,1000

24,400000

ENROGAL 5% INJ.100 ML

30.11.2016

1,00

6,2400

6,240000

336,00

2,1200

712,320000

ESTRUS ALERT
FATROXIMIN TOPIC SPR.170 G

31.8.2017

1,00

5,0600

5,060000

FORMALDEHYDUM 1 KG

31.5.2016

4,00

5,5900

22,360000

FORMIX /ACILAMIX/ 25 L

31.1.2018

4,00

32,5800

130,320000

HELMIGAL 10TBL AUV.100 TBL

31.8.2017

1,00

3,4000

3,400000

HYDROVIT AD2 25 ML

31.3.2017

1,00

0,9200

0,920000

IDEALS PILULKY 100 KS

31.3.2018

1,00

6,0000

6,000000

IHLA GEU 1,2 X 20

1,00

6,5200

6,520000

IHLA GEU 1,4 X 20

1,00

6,8900

6,890000

IHLA GEU 2,0 X 20

1,00

7,9900

7,990000

INCURIN TBL.

29.2.2016

4,00

11,8900

47,560000

INF.NATR.CHLOR.ISOT.500 ML IMUNA

31.10.2016

1,00

0,7000

0,700000

JEDNORAZOVA STRIEKACKA 10 ML

30.9.2020

57,00

0,0400

2,280000

JEDNORAZOVA STRIEKACKA 20 ML

31.10.2020

56,00

0,0500

2,800000

3,00

0,4700

1,410000

JEDNORAZOVA STRIEKACKA 50 ML
JEDNORAZOVA STRIEKACKA TBC

30.9.2016

70,00

0,0800

5,600000

JEDNORAZOVE IHLY 0,6 X 25 MODRA

31.1.2020

142,00

0,0200

2,840000

JEDNORAZOVE IHLY 0,7 X 35 CIERNA

30.4.2019

1,00

0,0200

0,020000
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JEDNORAZOVE IHLY 0,9 X 40 ZLTA

28.2.2018

72,00

0,0200

1,440000

JEDNORAZOVE IHLY 1,2 X 40 RUZOVA

30.4.2020

11,00

0,0200

0,220000

JUMBO - KRIEDA

7,00

4,5100

31,570000

KARABINKY MALE

14,00

1,1200

15,680000

KILTIX OBOJOK STREDNY 53 CM

31.8.2018

4,00

9,8400

39,360000

KLIESTE KOSTNE

31.12.2016

2,00

6,6400

13,280000

KLIESTE NA VYSTIKAVANIE ZUBKOV

2,00

6,3000

12,600000

KLIESTE TETOVACIE PRE ZAJACE

1,00

80,0700

80,070000

KLIESTE ZNACKOVACIE

1,00

15,8300

15,830000

KNOBLAMIN E 500 ML

30.11.2016

1,00

5,9000

5,900000

KNOBLAMIN E 500 ML

30.11.2016

2,00

5,9000

11,800000

KNOBLAMIN H 1000 ML

31.1.2017

2,00

9,7000

19,400000

KNOBLAMIN H 1000 ML

31.1.2017

10,00

9,7000

97,000000

KNOBLAMIN H 500 ML

31.5.2018

3,00

5,9000

17,700000

KOLUMBICID SOL.250 ML

30.11.2016

1,00

1,8900

1,890000

KOLUMBIFERM PLV.100 G

28.2.2017

1,00

2,2700

2,270000

KONTAJNER B 2003 4 L

3,00

756,3600

2269,080000

KONTAJNER TW 8 XTL

1,00

1039,5300

1039,530000

KONVIT NEO 1 KG

28.2.2017

1,00

0,9800

0,980000

KRIEDA RAIDEX ZLTA

31.12.2014

7,00

0,8200

5,740000

KRIEDA ZNACKOVACIA

31.12.2014

106,00

0,7800

82,680000

KRIEDA ZNACKOVACIA

31.12.2016

5,00

0,7800

3,900000

KRUH NOSOVY

31.12.2016

18,00

2,7500

49,500000

KUBATOL SPRAY

30.11.2016

1,00

1,8200

1,820000

LANKO KU SLUCKE FIXACNEJ

3,00

2,1700

6,510000

MAGNET BEZ OBALU

31.12.2016

1,00

0,4100

0,410000

MAGNET BOVIMINI ZLTY

31.12.2016

20,00

1,9000

38,000000

MARBOX 100 MG/ML INJ.100 ML

30.4.2016

1,00

42,1400

42,140000

MENTOVET ROZTOK 100 ML

30.9.2016

1,00

2,6700

2,670000

MIKROCIP ALVIC

30.9.2017

75,00

1,7600

132,000000

NAHR.CUMLE K VEDRU 100 MM

31.12.2016

2,00

0,8000

1,600000

NAHR.PERKO NA VRUBKOVACIE KLIESTE

5,00

1,7400

8,700000

NAHRADNA IHLA NA APLIKATOR USNE CISLA

2,00

5,5800

11,160000

NAHRADNA TRUBICKA K KATETRU MULLER

11,00

10,4900

115,390000

NAHRADNY PIEST KATETRU

5,00

6,3600

31,800000

NAHRADNY PLYN 200 ML

31.5.2017

2,00

2,4100

4,820000

NEFROVET SOL.100 ML

30.11.2016

1,00

2,3700

2,370000

NOROMECTIN PASTA PRE KONE

31.12.2016

1,00

7,7400

7,740000

NOZ KOPYTNY

2,00

7,3500

14,700000

NOZNICE OCNE

1,00

7,6500

7,650000

NUTRI HORSE H 3 KG

31.12.2016

2,00

12,6800

25,360000

NUTRI HORSE STANDARD 1 KG

31.12.2016

1,00

3,0000

3,000000

NUTRICAN EXTRA 15 KG

31.5.2016

4,00

21,9900

87,960000

NUTRICAN JUNIOR LARGE 15 KG

30.4.2017

1,00

14,3500

14,350000

NUTRICAN SENSITIVE 15 KG

30.4.2017

2,00

17,2000

34,400000

NUTRIMIN PRE PSOV 1 KG

30.6.2016

6,00

4,5600

27,360000

NUTRIMIX PRE DOJNICE 1 KG

31.12.2016

4,00

1,3500

5,400000

NUTRIMIX PRE KRALIKY 1 KG

31.12.2016

1,00

1,2500

1,250000

OBVAZ HYDROF.NESTER.10 X 5 M

30.9.2016

10,00

0,1200

1,200000

OBVAZ HYDROF.NESTER.10 X 5 M

30.11.2019

50,00

0,1300

6,500000

OBVAZ HYDROF.NESTER.8 X 5 M

30.11.2019

50,00

0,1100

5,500000

ODBEROVA SUPRAVA HEMOS OSIPANE

31.12.2016

9,00

0,2700

2,430000

OPTIMIN D 1 L

31.3.2019

3,00

2,6000

7,800000

OPTIMIN D 500 ML

28.2.2019

4,00

1,8000

7,200000

OPTIMIN K 1 L

31.8.2020

5,00

2,6300

13,150000
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5,00

2,7100

13,550000

OREZAVAC NA PEJETKY

2,00

11,6900

23,380000

PALETY NA NK TEST

1,00

1,0300

1,030000

PASKA NA OZNACENIE ZVIERAT

20,00

1,1800

23,600000

1,00

6,4000

6,400000

16,00

0,6000

9,600000

PASORIN - OL INJ. 20 ML
PINZETA NA KLIESTE NOBBY PLASTOVA

31.12.2016
- -

PIPETY KRYCIE IMV

31.12.2016

50,00

0,4300

21,500000

PIPETY KRYCIE IMV

31.12.2018

3550,00

0,0300

106,500000

280,00

1,0800

302,400000

50,00

0,3600

18,000000

PODLOZKA POD FLESSOVE SVORKY PAR

40,00

0,3300

13,200000

POPRUH PROTI KOPNUTIU /ZELEZO/

3,00

19,7100

59,130000

POPRUH PROTI KOPNUTIU/SILON/

3,00

11,9000

35,700000

PLASTENKA Z PE
PODLOZKA PLUS 60X90 ATTENDS COVER DRI

30.9.2016

POVRAZKY PORODNE 3 KS

31.12.2016

2,00

4,4100

8,820000

PREUKAZ MEDZINARODNY PRE KONE

31.7.2018

2,00

0,6200

1,240000

PREUKAZ OBYCAJNY

179,00

0,0300

5,370000

PREUKAZ PLEMENIC

440,00

0,0400

17,600000

PREUKAZ VET.MEDZINARODNY

190,00

0,3400

64,600000

PREUKAZ VETERINARNY /MED-ART/

3,00

0,0500

0,150000

PREZUVKY JEDNORAZOVE / 1 PAR /

180,00

0,2100

37,800000

PUMPICKA K FERO - MEDU

1,00

4,2300

4,230000

RABITIN KRALIK 500 ML

31.7.2017

4,00

3,2000

12,800000

RABITIN KRALIKY 1 L

31.7.2017

1,00

5,3000

5,300000

REHYN PLV.SOL 100 G/250 G

30.9.2017

1,00

2,6400

2,640000

REHYN PLV.SOL 20 G/50 G

30.11.2017

2,00

0,7500

1,500000

RUK.FILTER MILAC 80 530 X 58 MM

31.7.2016

2,00

47,4400

94,880000

RUKAVICE KRUTEX 100 KS

31.12.2016

4,00

5,6700

22,680000

RUKAVICE RUZOVE IMV

31.12.2015

420,00

0,0600

25,200000

RUKAVICE VETERINARNE

31.12.2017

300,00

0,0500

15,000000

RUKAVICE VYSETROVACIE L-VELKE

30.11.2019

200,00

0,0300

6,000000

RUKAVICE VYSETROVACIE M-STREDNE

31.10.2017

100,00

0,0400

4,000000

RUKAVICE VYSETROVACIE M-STREDNE

30.6.2020

100,00

0,0400

4,000000

RUSKA

31.12.2020

32,00

0,0800

2,560000

SAMPON ANTIP.BEA FLEA 200 ML

29.2.2016

1,00

3,1500

3,150000

SERGEANT'S D.A.F&T 34 CM

30.4.2017

1,00

4,0800

4,080000

SERGEANT'S D.A.F&T 34 CM

30.4.2017

3,00

4,0800

12,240000

SERGEANT'S D.A.F&T 60 CM

30.4.2017

6,00

4,4700

26,820000

SERGEANT'S D.A.F&T 65 CM

30.4.2017

3,00

5,0500

15,150000

SKALPEL RUCKA 03

2,00

2,4400

4,880000

SKALPEL RUCKA O4

1,00

1,3600

1,360000

SKLICKA PODLOZNE 76X2

900,00

0,0400

36,000000

SOCOREX AUTOMATKA 5 ML

1,00

63,3000

63,300000

STRIEKACKA JANETTE 150 ML

26,00

1,5700

40,820000

STRIEKACKA JANETTE 150 ML

1,00

1,5700

1,570000

SUMA LAVETE 25 KS

1,00

15,3400

15,340000

SVORKY FLESSOVE 60 MM

31.12.2016

34,00

1,2400

42,160000

SYNULOX TBL 500 MG 2 TBL.

31.7.2016

250,00

0,1000

25,000000

SYNULOX TBL.250 MG 10 TBL.

31.7.2016

1,00

0,0300

0,030000

TATRAGRIT 2 KG

31.7.2017

18,00

0,6000

10,800000

TEKUTE MYDLO 1 L

31.10.2015

5,00

2,4900

12,450000

TEPLOMER +30 - +70

5,00

5,5500

27,750000

TEPLOMER LEK.STANDARD

1,00

1,2100

1,210000

TETOVACIA SADA PISMEN 10 MM

1,00

74,7700

74,770000

TETOVACIE CISLA 10 MM SADA

1,00

56,2100

56,210000

TETOVACIE PISMENO 10 MM S

1,00

5,5800

5,580000

1,00

3,1000

3,100000

TETRACYKLIN PG 100 G

30.6.2017
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TIAGAL 450 MG/G PLV. SOL. 6 G

31.3.2017

3,00

0,6800

2,040000

TOPANKA NA KOPYTO

30.4.2016

1,00

44,8900

44,890000

TRINIDAZOL PLV. 500 G

31.7.2016

1,00

27,6400

27,640000

TRIXIE CARE SAMPON 250 ML

31.10.2017

2,00

1,3300

2,660000

TRIXIE FELL-AUFBAU SAMPON 250 ML

31.8.2017

2,00

1,3000

2,600000

TRIXIE KRAUTER SAMPON 250 ML

31.10.2017

2,00

1,1700

2,340000

TRIXIE NEEMBAUMOL SAMPON 250 ML

31.10.2017

2,00

1,1700

2,340000

TRIXIE NEUTRALNY SAMPON 250 ML

31.10.2017

2,00

1,3300

2,660000

TRIXIE TEEBAUMOL SAMPON 250 ML

31.10.2017

2,00

1,1700

2,340000

TYMPASOL EMULZIA 50 ML

30.4.2017

2,00

1,8500

3,700000

USNE CISLA TWINTAG

533,00

0,1500

79,950000

USNE ZNACKY L

143,00

0,8100

115,830000

USNE ZNACKY XL

40,00

0,9300

37,200000

3,00

12,8800

38,640000

2,00

21,8400

43,680000

12,00

7,3200

87,840000

13,00

1,7500

22,750000

UTIERKY DIEMER 800 KS
VADEMECUM VETER. PRIPRAVKOV

- -

VARIKON - SPEKULUM
VETERINARNY LEKARSKY PREDPIS

- -

VITADERM SOL.200 ML

31.3.2017

1,00

4,6800

4,680000

VITAPLASTIN FORTE 1 KG

31.8.2018

7,00

1,4500

10,150000

VYPUSTACI VENTIL

1,00

7,6200

7,620000

VYPUSTNY VENTIL NA 25 L KANISTER

2,00

4,1700

8,340000

2,00

2,2500

4,500000

2,00

1,7900

3,580000

ZABRANY PROTI VYS.MLIEKA VELKE

31.12.2016

ZUBNA KEFKA OBOJSTRANNA

Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 9
Celková suma a mena: 52,34 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: pohľadávka z obchodného styku, nezaplatená faktúra
Dlžník: Agrofarma – Vadičov s.r.o., IČO: 45 245 737
Súpisová hodnota majetku: 52,34 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom

Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 10
Celková suma a mena: 240,00 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: pohľadávka z obchodného styku, nezaplatená faktúra
Dlžník: AGROMI, s.r.o., IČO: 36 310 913
Súpisová hodnota majetku: 240,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom
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Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 11
Celková suma a mena: 484,10 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: pohľadávky z obchodného styku, nezaplatené faktúry
Dlžník: I.STAR, s. r. o., IČO: 44 999 852 (právny nástupca FORCOW spol. s.r.o., IČO: 44 028 849)
Súpisová hodnota majetku: 484,10 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom

Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 12
Celková suma a mena: 318,58 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: pohľadávky z obchodného styku, nezaplatené faktúry
Dlžník: MVDr. Baranovič Vladimír, IČO: 35 662 48/136
Súpisová hodnota majetku: 318,58 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom

Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 13
Celková suma a mena: 181,01 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: pohľadávky z obchodného styku, nezaplatené faktúry
Dlžník: MVDr. Jaroslav Dikant, IČO: 17 819 997/154
Súpisová hodnota majetku: 181,01 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom

Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 14
Celková suma a mena: 667,02 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: pohľadávky z obchodného styku, nezaplatené faktúry
Dlžník: MVDr. Karol Kaňa, IČO: 17 149 878/117
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Súpisová hodnota majetku: 667,02 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom

Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 15
Celková suma a mena: 292,36 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: pohľadávky z obchodného styku, nezaplatené faktúry
Dlžník: MVDr. Stanislav Lorecovič, IČO: 33 881 367
Súpisová hodnota majetku: 292,36 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom

Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 16
Celková suma a mena: 71,83 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: pohľadávka z obchodného styku, nezaplatená faktúra
Dlžník: MVDr. Ľubomír Spilak, IČO: 42 066 794/249
Súpisová hodnota majetku: 71,83 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom

Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 17
Celková suma a mena: 115,90 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: pohľadávka z obchodného styku, nezaplatená faktúra
Dlžník: PD Trsteník, IČO: 00 191 167
Súpisová hodnota majetku: 115,90 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom

Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 18
Celková suma a mena: 279,40 EUR
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Právny dôvod vzniku pohľadávky: pohľadávky z obchodného styku, nezaplatené faktúry
Dlžník: VKM s.r.o., IČO: 36 438 642
Súpisová hodnota majetku: 279,40 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: zoznam majetku predložený úpadcom

Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 19
Celková suma a mena: 12.500,00 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: zmluvná pokuta za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
spoločnosti INVET, spol. s r.o. vo funkcii konateľa podľa § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov
Dlžník: Andrej Pažítka, Nábrežná 3466/6, 038 61 Vrútky, konateľ spoločnosti INVET, spol. s r. o., Záturčianska 1,
036 01 Martin, IČO: 31 559 450
Súpisová hodnota majetku: 12.500,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné šetrenia správcu

Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka z bežného účtu
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 20
Celková suma a mena: 6.245,53 EUR
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155
IBAN: SK95 0200 0000 0000 1950 7326
Súpisová hodnota majetku: 6.245,53 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné šetrenia správcu

Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka z fondového účtu
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 21
Celková suma a mena: 313,95 EUR
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155
IBAN: SK59 0200 0000 0012 7112 9759
Súpisová hodnota majetku: 313,95 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné šetrenia správcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis súpisovej zložky majetku: zostatok v pokladni
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 22
Celková suma a mena: 1.105,08 EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.105,08 EUR

Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné šetrenia správcu

V Žiline dňa 13.06.2016

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K014239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kostelník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 16, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/7/2015 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/7/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisových zložiek majetku patriacich do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Súpisové zložky majetku – Nehnuteľnosti úpadcu boli zapísané do súpisu majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026 v
celkovej súpisovej hodnote 15.877,63 EUR s Poznámkou: majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov. Súpis oddelenej podstaty bol zverejnený v OV č. 144/2015 zo dňa 29.07.2015 pod číslom zverejnenia
K016822.
Aktualizácia – výmaz poznámky:
Poznámka: majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Dôvod výmazu poznámky: Uznesenie Okresného súdu Levice č.k. 7C/471/2015-115 zo dňa 13.05.2016
o vyporiadaní zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov, schválením uzavretého súdneho zmieru.
Nehnuteľnosti úpadcu súd prikázal do výlučného vlastníctva úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
25.05.2016.
Deň výmazu poznámky: 13.06.2016
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

53

Obchodný vestník 116/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.06.2016

V Nitre, dňa 13.06.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca

K014240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MeHstav, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matičné námestie 1141, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 751 718
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/18/2014 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/18/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Eva Plichtová,PhD., správca konkurznej podstaty so sídlom Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, týmto
zverejňuje oznam o vyhlásení V. kola verejného ponukového konania na hnuteľný majetok úpadcu MeHstav
s.r.o., so sídlom Matičné námestie 1141, 022 01 Čadca, IČO: 46751718
Majetok bol zapísaný do všeobecnej konkurznej podstaty, zverejnený v OV č. 38/2015 dňa 25.02.2015 pod
položkou K004373 ako Súpisová položka č. 16 Fiat Ducato, kategória N1, karoséria BA skriňová, druh paliva NM,
zdvihový objem valcov 1905cm3, 66kW, rok výroby:2001, ŠPZ:CA952CG, farba biela, VIN:ZFA23000006126899,
súpisová hodnota 2000.- Eur
a v OV č. 61/2015 dňa 30.03.2015 pod položkou K006914 ako Súpisová položka č.20 kovová lyžica k bagru zn.
BL71, šírka lyžice 60 cm, používaná, rok výroby cca. 2100, súpisová hodnota 1600.- Eur.
Podmienky V. kola verejného ponukového konania:
Hnuteľný majetok sa speňažuje každá súpisová položka samostatne.
V piatom kole sa majetok speňažuje za najvyššiu ponúknutú cenu, pričom najnižšie podanie záujemcu musí byt
minimálne vo výške 50% súpisovej hodnoty za každú súpisovú položku samostatne.
Podmienky ponukového konania:
1. Presné označenie záujemcu, návrh kúpnej ceny za každú súpisovú zložku samostatne ktorá musí dosahovať u
každej samosatnej súpisovej položky hodnotu minimálne 50 % jej súpisovej hodnoty.
2. Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým je u fyzickej osoby neoverená kópia občianskeho preukazu, prípadne
cestovného dokladu a u záujemcu právnickej osoby výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu, nie
starší ako 3 mesiace.
Lehota na predkladanie ponúk sa určuje v trvaní 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom Vestníku. Ponuky sa podávajú písomne na adrese sídla správcu v zalepenej obálke označené
PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ!
Vyhodnotenie ponúk vykoná správca do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Správca o
vyhodnotení ponúk spíše zápisnicu, ktorej rovnopis zašle príslušnému orgánu – (Okresný súd Žilina)
Rozhodujúcim kritériom pre víťaza je najvyššia cena, pri splnení vyššie uvedených podmienok. S víťazom
ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu. Kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy.
Všetky náklady spojené s kúpou hnuteľných vecí, prevodom vlastníckeho práva, odovzdaním a prevzatím predmetu
kúpy znáša kupujúci.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca oznamuje záujemcom, ža majetok sa predáva ako stojí a leží a úpešný záujemca predmetný majetok po
uzavretí zmluvy preberie v stave ako stojí a leží a na vlastné prepravné náklady.
Ku kúpnej cene bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov o DPH účinných v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

V Dolnom Kubíne dňa 13.06.2016

JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca

K014241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Vranec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubeník 213, 049 18 Lubeník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.3.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 18/2016 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 18/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

I. POZEMKY
výmera
v m2

Druh pozemku

1.

291

zastavané plochy a
463
nádvoria

501

5/24
Chyžné, Chyžné, Revúca,
(štyria
Slovenská republika
spoluvlastníci)

ďalší -

330,85

2.

292

záhrada

501

5/24
Chyžné, Chyžné, Revúca,
(štyria
Slovenská republika
spoluvlastníci)

ďalší -

230,81

323

LV Katastrálne územie, obec, Spoluvlastnícky
č. štát
podiel

Poznámka
Hodnota
(ťarchy
,
v€
zabezpečovacie právo)

Por. Číslo
č.
parcely

II. STAVBY
Por.
Popis stavby
č.

1.

Súpisné
postavená
parcele č.

Rodinný dom, s plotom
33, 291
a stav. príslušenstvom

číslo, Adresa,
na orientačné
číslo

Chyžné 33

LV Katastrálne územie, Spoluvlastnícky
č. obec, štát
podiel

Chyžné,
501 Revúca,

Chyžné, 5/24
Slovenská (štyria

Poznámka
(ťarchy
zabezpečovacie
právo)

ďalší -
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501 Revúca, Slovenská (štyria
ďalší republika
spoluvlastníci)

4.990,06

III. HNUTEĽNÉ VECI
Por.
Popis hnuteľnej veci
č.
1.

Približný rok Poznámka (zabezpečovacie právo, súdny spor)
výroby

Osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN GOLF
VARIANT, VIN: WVWZZZ1HZVW403558, ev. č.: DT 1997
549BD

Úpadca majetok vlastní s manželkou Margarétou
Vranecovou,
nar.
26.3.1985
v bezpodielovom 800,spoluvlastníctve manželov

IV. POHĽADÁVKY Z ÚČTU V BANKE
Por. č.
1.
2.

Hodnota
v€

Označenie banky a čísla účtu
Poštová banka, a.s.
SK71 6500 0000 0000 7358 7447
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
SK38 8360 5207 0042 0559 5798

zostatok

poznámka

3,32 €

stav k 25.4.2016

1,34 €

stav k 25.4.2016

V. PEŇAŽNÁ HOTOVOSŤ
Preddavok na odmenu a výdavky predbežného správcu: 663,88 €.

V Banskej Bystrici 10. júna 2016

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K014242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Mikuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osvienčimská 1718/16, 911 03 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2015 S1562
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2015 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č.

12

Celková
suma

Mena Právny dôvod

722,83

príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci
STRABAG Pozemné a inžinierske
máj 2016 v rozsahu, v akom môže byť v zmysle
EUR
staviteľstvo s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 722,83 €
§ 72 ods. 2 ZKR postihnutý výkonom
61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
rozhodnutia alebo exekúciou

Dlžník (zamestnávateľ)

Súpisová
hodnota

Typ zložky
Peňažná
pohľadávka

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K014243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Hornáček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kálnica 178, 916 37 Kálnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 994 958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/60/2011 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/60/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca úpadcu Radoslav Hornáček, s miestom podnikania Kálnica 178, 916 37 Kálnica,
IČO: 44 994 958 týmto v súlade s ustanovením § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení účinnom do 31.12.2011 (ďalej len „ZKR“) zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov.
Správca súčasne určuje zástupcovi veriteľov na jeho schválenie lehotu 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku. Ak zástupca veriteľov v lehote určenej správcom neuplatní proti návrhu konečného rozvrhu
výťažku odôvodnené námietky alebo návrh konečného rozvrhu výťažku v tejto lehote neschváli, návrhu konečného
rozvrhu výťažku bude predložený na schválenie súdu.
Celková suma výťažku (zahrnutého do tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku)

5.249,23 Eur

Celková suma pohľadávok proti podstate (zahrnutých do tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku)

1.170,18 Eur

Celková suma výťažku na rozdelenie

4.079,05 Eur

Poučenie :
V zmysle § 50 ods. 3 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR v znení
účinnom do 31.12.2011, nezabezpečení veritelia môžu do návrhu rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu v súlade s
oznámením správcu podľa § 85 ods. 2 ZKR publikovaným v Obchodnom vestníku č. 1/2012 dňa 01.02.2012 pod č.
K 000009, teda v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o
nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adrese sídla správcu, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica,
elektronickou poštou na adrese babela@slovanet.sk alebo telefonicky na č. 0907 317 505.
Nezabezpečení veritelia môžu v lehote 20 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku požiadať
zástupcu veriteľov, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky.
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca
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K014244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. František Vajči - MEDIACOM
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľuda Ondrejova 4007/33, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 279 370
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1R/15/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/15/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen (ďalej len „správca“), reštrukturalizačný
správca dlžníka Ing. František Vajči – MEDIACOM, s miestom podnikania Ľuda Ondrejova 4007/33, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 32 279 370, po doručení žiadosti veriteľského výboru v súlade s ustanovením § 146 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZKR“) zverejnil Obchodnom vestníku SR č. 114/2016 publikovanom dňa 14.06.2016 oznam o zvolaní schvaľovacej
schôdze.
Z dôvodu zrejmej chyby v písaní a počítaní (týkajúcej sa dátumu schvaľovacej schôdze) správca oznamuje, že
schvaľovacia schôdza sa uskutoční dňa 06.07.2016 na adrese Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, o 14:00
hod.
V ostatných častiach zostáva oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze nezmenený.
SKP, k.s., správca

K014245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Pirošková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Náhradné pole 4, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/36/2013 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/36/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Danica Birošová, správca dlžníka Veronika Pirošková, bytom Náhradné Pole 4, 972 51 Handlová, nar.:
21.02.1978 zvoláva podľa ustanovenia § 34 ods. 2 ZKR schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle Advokátska
kancelária JUDr. Jozefa Bolješika, Radlinského 50, 921 01 Piešťany, zasadacia miestnosť advokátskej
kancelárie, dňa 04.07.2016 o 10,00 hod. s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver
Prezentácia veriteľov sa uskutoční 15 minút pred konaním schôdze, t.j. od 9:45 do 10:00 hod. Pri prezentácii je
potrebné, aby veriteľ predložil doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší, ako 3
mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

JUDr. Danica Birošová , správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014248
Spisová značka: 4K/24/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zemiakarské odbytové družstvo, skrátene ZOD, so
sídlom Slnečná 4, 903 01 Senec, IČO: 36 242 930, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Zemiakarské odbytové družstvo, skrátene ZOD, so sídlom Slnečná 4, 903 01 Senec, IČO: 36 242 930,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Zemiakarské odbytové družstvo, skrátene ZOD, so sídlom Slnečná 4,
903 01 Senec, IČO: 36 242 930.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 9.6.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K014249
Spisová značka: 4K/51/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: LOOX, s.r.o., so sídlom Kozia 11, 811
03 Bratislava, IČO: 35 907 878, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Branch Development,
s.r.o., so sídlom Červeňova 9, 811 03 Bratislava, IČO: 35 953 691, o určení odmeny a náhrady preukázaných
výdavkov predbežného správcu,
rozhodol

Súd predbežnému správcovi: Mgr. Peter Starinský, so sídlom kancelárie Panenská 13, 811 03 Bratislava, značka
správcu S1506, odmenu a náhradu výdavkov n e priznáva.
Súd v r a c i a zložiteľovi preddavku: LOOX, s.r.o., so sídlom Kozia 11, 811 03 Bratislava, IČO: 35 907 878,
preddavok vo výške 1 659,70 €, vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg. 184/2015 prostredníctvom učtárne
tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch
vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí byť podpísané a datované, musí byť predložené s
potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
rovnopis, inak budú vyhotovené
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odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch
vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené
iným spôsobom
v Obchodnom
vestníku.
Obchodnýajvestník
116/2016ako zverejnením Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 16.06.2016
V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí byť podpísané a datované, musí byť predložené s
potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden
rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.6.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K014250
Spisová značka: 4K/13/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MODETAS s.r.o., so sídlom Pribišova 31, 841 05
Bratislava, IČO: 47 233 737, v mene ktorého koná súdom ustanovený likvidátor: Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, bytom
Pribišova 31, 841 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MODETAS s.r.o., so sídlom
Pribišova 31, 841 05 Bratislava, IČO: 47 233 737,
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: MODETAS s.r.o., so sídlom Pribišova 31, 841 05 Bratislava, IČO:
47 233 737, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia, a to
písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí byť podpísané a datované, musí byť predložené s
potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden
rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.

Okresný súd Bratislava I dňa 9.6.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K014251
Spisová značka: 6K/3/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu NECHASIM, s.r.o., so sídlom
Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 35 950 587, správcom ktorého je JUDr. Martina Mrázová, so sídlom kancelárie
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 400 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 02.06.2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.6.2016
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K014252
Spisová značka: 8K/59/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: I.K.NOW s. r. o., so sídlom M. Sch. Trnavského 18,
841 01 Bratislava, IČO: 46 528 539, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BRICOM s.r.o., so sídlom
Mudroňova 57, 811 03 Bratislava, IČO: 35 681 471 o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov
predbežného správcu
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd priznáva predbežnému správcovi: Čechová Insolvency Services k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 4, 811 02
Bratislava, zn. správcu: S 1664., odmenu v celkovej výške 663,88 Eur a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej
výške 3,50 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 214/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Čechová Insolvency Services k.s., so sídlom kancelárie
Štúrova 4, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1664., nespotrebovanú časť preddavku vo výške 992,32 Eur, vedeného
pod položkou denníka
D 19, pol. reg. 214/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.6.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K014253
Spisová značka: 2K/4/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Pavol Kosnáč,
nar. 17.02.1962, bytom Drotárska cesta 100, 811 02 Bratislava, o ustanovení správcu úpadcu
rozhodol

Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Ing. Pavol Kosnáč, nar. 17.02.1962, bytom Drotárska cesta 100, 811 02
Bratislava, správcu: JUDr. Bohumír Bláha, sídl. kanc. Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava, zn. sp. S 105.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.6.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K014254
Spisová značka: 2K/52/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: DANIHEL, spol. s r. o., v likvidácii, so sídlom
Sološnica 906 37, IČO: 31 448 216 (ďalej len „Dlžník“), vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, o
určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: KONRES k. s. sídlo kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, značka
správcu S 1651, odmenu v celkovej výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 265,22 €,
ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného
pod pol. D 19, pol. reg. 186/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: DANIHEL, spol. s r. o., v likvidácii, so sídlom Sološnica 906 37, IČO:
31 448 216, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 730,60 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg.
186/2015 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcu S 1651, odmenu v celkovej výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 265,22 €,
ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného
pod pol. D 19, pol. reg. 186/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Obchodný vestník 116/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 16.06.2016
Súd vracia zložiteľovi preddavku: DANIHEL, spol. s r. o., v likvidácii, so sídlom Sološnica 906 37, IČO:
31 448 216, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 730,60 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg.
186/2015 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí byť podpísané a datované, musí byť predložené s
potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden
rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.6.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K014255
Spisová značka: 2K/58/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: REK - MONT spol. s r. o., so sídlom Zámocká 1A, 811
01 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 35 693 215 (ďalej len „Dlžník“), vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
Dlžníka, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Michal Mišík, sídlo kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, značka
správcu S 1358, odmenu v celkovej výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 11,50 €,
ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného
pod pol. D 19, pol. reg. 186/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: REK - MONT spol. s r. o., so sídlom Zámocká 1A, 811 01 Bratislava Staré Mesto, IČO: 35 693 215 vo výške 984,32 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 186/2015
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí byť podpísané a datované, musí byť predložené s
potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden
rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.6.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K014256
Spisová značka: 2K/62/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Barbara Podolská, rod.: Podolská,
nar.: 21. 10. 1976, trv. byt.: Višňová 14, 831 01 Bratislava, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov
predbežného správcu
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol

Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Eva Vodová, sídlo kancelárie Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, značka
správcu S 180, odmenu v celkovej výške 199,16 € s DPH a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 13,28
€, ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného
pod pol. D 19, pol. reg. 226/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Eva Vodová, sídlo kancelárie Wilsonova 4,
811 07 Bratislava, značka správcu S 180, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 451,44 €, vedeného pod
položkou denníka D 19, pol. reg. 226/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.6.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K014257
Spisová značka: 8K/45/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
LS REAL TRADE s. r. o., so
sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, správcom ktorého je: Mgr. Zuzana Gregáňová, so sídlom
kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1739, uznesením č. k. 8K/45/2014-761 zo dňa
17.03.2016, rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 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. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť
dňa 21.04.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.6.2016
Mgr. Sandra Salayová, vyšší súdny úradník
K014258
Spisová značka: 8K/45/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
LS REAL TRADE s. r. o., so
sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, správcom ktorého je: Mgr. Zuzana Gregáňová, so sídlom
kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1739, uznesením č. k. 8K/45/2014-759 zo dňa
17.03.2016, rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo SR, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.04.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.6.2016
Mgr. Sandra Salayová, vyšší súdny úradník
K014259
Spisová značka: 8K/45/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: LS REAL TRADE s.r.o., so sídlom Betliarska 12, 851
07 Bratislava, IČO: 44 593 783, správcom ktorého je Mgr. Zuzana Gregáňová, so sídlom kancelárie Ružová dolina
25, 821 09 Bratislava, zn. správcu S1739, o návrhu na odvolanie správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: LS REAL TRADE s.r.o., so sídlom Betliarska 12, 851
07 Bratislava, IČO: 44 593 783, správcom ktorého je Mgr. Zuzana Gregáňová, so sídlom kancelárie Ružová dolina
25, 821 09 Bratislava, zn. správcu S1739, o návrhu na odvolanie správcu
rozhodol
Súd o d v o l á v a Mgr. Zuzana Gregáňová, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09
Bratislava, zn. správcu S1739 z funkcie správcu dlžníka: LS REAL TRADE s. r. o., so sídlom Betliarska 12, 851 07
Bratislava, IČO: 44 593 783.
Súd ukladá Mgr. Zuzana Gregáňová, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, zn. správcu S1739
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.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.6.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K014260
Spisová značka: 3K/3/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Koka, nar. dňa 07.03.1964,
852 12 Bratislava - Petržalka, občan SR, správcom ktorého JUDr. Dušan Repák, so sídlom Krížna 47, 811 07
Bratislava, zn. správcu: S404, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Jozef Koka, nar. dňa 07.03.1964, 852 12 Bratislava - Petržalka, občan
SR, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia ( odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku ) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2
vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho
súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.6.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K014261
Spisová značka: 4K/19/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jana Vrbová, nar. 09.05.1972,
bytom Kuklovská 495/7, 841 04 Bratislava, št. občan SR, správcom ktorého je: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom
kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, značka správcu S1633, o vrátení nespotrebovaného
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu,
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo
nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, značka správcu S1633, preddavok vo výške 663,88 €, vedený pod položkou denníka
D 19, pol. reg. 75/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
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 (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.6.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K014262
Spisová značka: 4K/32/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Lýdia Šišková, nar. 19. 08. 1962, trvale bytom Mníšany
148, 049 16 Magnezitovce, adresa pre doručovanie: Litovelská 25, 050 01 Revúca, o návrhu dlžníka na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Lýdia Šišková, nar. 19. 08. 1962, trvale bytom Mníšany 148, 049 16
Magnezitovce.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Ing. Tomáša Oravca so sídlom
kancelárie Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1168.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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66
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej

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).
Obchodný vestník 116/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 16.06.2016
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 09.06.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K014263
Spisová značka: 4K/30/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Jozef Šiška, nar. 31. 01. 1958, trvale bytom Mníšany 148,
049 16 Magnezitovce, adresa pre doručovanie: Litovelská 25, 050 01 Revúca, o návrhu dlžníka na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Jozef Šiška, nar. 31. 01. 1958, trvale bytom Mníšany 148, 049 16
Magnezitovce.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosť JUDr. Ďurčeková, správca k.s.,
so sídlom kancelárie Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 236 833, značka správcu S 1578.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
návrhu musí obsahovať
odôvodnenie,
ktoré vyjadruje
zámer
dlžníka
primerané úsilie na
a oajzmene
a doplnení niektorých
zákonovpoctivý
na svojom
webovom
sídle:vynaložiť
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uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
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nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13.
Dlžník - vestník
fyzická osoba
má právo sa po zrušení
konkurzu
za podmienok ustanovených týmto
Obchodný
116/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deňzákonom
vydania:domáhať
16.06.2016
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 09.06.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K014264
Spisová značka: 2R/3/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa KOVA, s.r.o., so sídlom 976 32 Badín 3,
IČO: 31 616 232, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 2240/S, o
návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka KOVA, s.r.o., so sídlom 976 32 Badín 3, IČO: 31 616 232.
U s t a n o v u j e správcu JUDr. Ing. Tomáša Oravca so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974
01 Banská Bystrica, zapísaného v zozname správcov konkurznej podstaty pod značkou S 1168.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku).
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Určuje

rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:

a) vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa ( iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa, ktorý je
nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu 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 vecným
bremenom,
e) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov kde
výška plnenia presiahne 20.000 Eur
f) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
g) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako
dvanásť mesiacov;
j) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 20.000 EUR;
k) akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v
priebehu jedného roka v sume presahujúcej 20.000 EUR, s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych úkonov dlžníka
schválených správcom;
l) akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií;
m) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
n) uzavretie akejkoľvek dohody o urovnaní týkajúcej sa vzájomných práv a povinností, ktoré vo vzťahu k dlžníkovi
vznikli pred začatím reštrukturalizačného konania.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť
len tak, že saVydáva
pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
pohľadávok (§ 122 ods.
ZKR).a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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3. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
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2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť
len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
3. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1
ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z.z. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
4. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje
za nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
5. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
6. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).

je účtovnou
v akom rozsahu, prípadne

7. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak
sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
8. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
9. Účastník reštrukturalizačného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.06.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K014265
Spisová značka: 1R/2/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka InterStore Group,
s.r.o., so sídlom Kpt. Nálepku 2A, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 675 130, ktorého reštrukturalizačným správcom je
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., so sídlom kancelárie SNP 19, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu nadobúdateľa
pohľadávky Libor Hrbík, nar. 29. 06. 1958, bytom Turecká 3768/6, 903 01 Senec, na vstup do reštrukturalizačného
konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Libor Hrbík, nar. 29. 06. 1958, bytom Turecká 3768/6, 903 01 Senec do
reštrukturalizačného konania namiesto pôvodného veriteľa LUCI TRAVEL s.r.o., so sídlom Lichnerova 39/A, 903 01
Senec, IČO: 46 728 830 pri pohľadávkach vedených v zozname pohľadávok pod č. 6 vo výške 1 816 516,42 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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reštrukturalizačného konania namiesto pôvodného veriteľa LUCI TRAVEL s.r.o., so sídlom Lichnerova 39/A, 903 01
Senec, IČO: 46 728 830 pri pohľadávkach vedených v zozname pohľadávok pod č. 6 vo výške 1 816 516,42 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.06.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K014266
Spisová značka: 4K/34/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Mgr. Oľga Cejzlová, nar. 23. 03. 1978, trvale bytom
Topoľová 1135/17, 962 31 Sliač - Rybáre, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Mgr. Oľga Cejzlová, nar. 23. 03. 1978, trvale bytom Topoľová 1135/17,
962 31 Sliač - Rybáre.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.06.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K014267
Spisová značka: 31K/71/2015

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Rozvojová
2, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: Hakan glob s.r.o., so sídlom: Hroncova 5, 040 01 Košice, IČO: 45 532 877, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: Hakan glob s.r.o., so sídlom: Hroncova 5, 040
01 Košice, IČO: 45 532 877 pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach a
to písomne v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
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.).
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V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 8.6.2016
JUDr. Július Tóth,
K014268
Spisová značka: 31K/19/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ivan Ruman, narodený: 09.12.1963, trvale bytom:
Družstevná 11, 053 42 Krompachy, práv. zastúpený: JUDr. Ján Martinec - advokát, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Ivan Ruman, narodený: 09.12.1963, trvale bytom: Družstevná 11,
053 42 Krompachy.
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1717.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
5. Za začiatokVydáva
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4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
5. Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
6. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
7. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
8. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
11. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
12. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
13. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
14. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
15. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
16. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
17. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
18. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 8.6.2016
JUDr. Július Tóth,
K014269
Spisová značka: 27K/11/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Duka, nar. 17.09.1962, bytom Kravany nad
Dunajom č. 90, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: František Duka, s miestom podnikania Kravany
nad Dunajom, Tulipánova ul. č. 90, IČO: 14144581, o návrhu navrhovateľa na vyhlásenie konkurzu na dlžníka:
František Duka, nar. 17.09.1962, bytom Kravany nad Dunajom č. 90, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným
menom František Duka, s miestom podnikania Kravany nad Dunajom, Tulipánova ul. č. 90, IČO: 14144581, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: František Duka, nar. 17.09.1962, bytom Kravany nad Dunajom č. 90,
fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: František Duka, s miestom podnikania Kravany nad Dunajom,
Tulipánova ul. č. 90, IČO: 14144581.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.6.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K014270
Spisová značka: 27K/13/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miloš Nitrianský, nar. 19.04.1975, bytom Nitra,
Topoľčianska č. 35/69, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Miloš Nitrianský, nar. 19.04.1975, bytom Nitra,
Topoľčianska č. 35/69, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miloš Nitrianský, nar. 19.04.1975, bytom Nitra,
Topoľčianska č. 35/69, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Miloš Nitrianský, nar. 19.04.1975, bytom Nitra,
Topoľčianska č. 35/69, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: Miloš Nitrianský, nar. 19.04.1975, bytom Nitra, Topoľčianska č. 35/69.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.6.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K014271
Spisová značka: 31K/57/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SHP ŠIMKO s.r.o., so sídlom Lomnická
581/16, 949 01 Nitra, IČO: 36 738 174, ktorého správcom je: JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Podzámska
2959/18A, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu SHP ŠIMKO s.r.o., so sídlom Lomnická 581/16, 949 01 Nitra, IČO: 36 738 174,
zrušuje 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 9.6.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K014272
Spisová značka: 31K/79/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Monika Petrášová, nar.
6.1.1979, bytom Červenej armády 172/45, 935 32 Kalná nad Hronom, ktorého správcom JUDr. Mariana Zavacká, so
sídlom kancelárie Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.P r i z n á v a správcovi Dr. Mariana Zavacká, so sídlom kancelárie Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno,
paušálnu odmenu v sume 575,89 eura.
II.U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu Dr. Mariana Zavacká, so sídlom kancelárie
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno, paušálnu odmenu v sume 575,89 eura zo zloženého preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 142/2015 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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paušálnu odmenu v sume 575,89 eura.
II.U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu Dr. Mariana Zavacká, so sídlom kancelárie
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odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 142/2015 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 9.6.2016
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K014273
Spisová značka: 32K/19/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Chochula, nar. 15.12.1983, bytom 956 01 Blesovce
46, o návrhu navrhovateľa na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Marek Chochula, nar. 15.12.1983, bytom 956 01
Blesovce 46, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Marek Chochula, nar. 15.12.1983, bytom 956 01 Blesovce 46.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.6.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K014274
Spisová značka: 32K/20/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Agnano s.r.o., so sídlom Mostná 15, 949 01 Nitra, IČO: 47
540 729, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Agnano s.r.o., so sídlom Mostná 15, 949 01 Nitra, IČO: 47
540 729, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Agnano s.r.o., so sídlom Mostná 15, 949 01 Nitra, IČO: 47 540 729.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 10.6.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K014275
Spisová značka: 32K/24/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Mgr. Eva Solčianska, nar. 22.12.1989, bytom Jabloňovce
36, 935 06 Jabloňovce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Mgr. Eva Solčianska, nar. 22.12.1989, bytom
Jabloňovce 36, 935 06 Jabloňovce, takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e Ing.Mgr.Štefana Kozára, sídlo kancelárie správcu Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra za
predbežného správcu dlžníkovi Mgr. Eva Solčianska, nar. 22.12.1989, bytom Jabloňovce 36, 935 06 Jabloňovce.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
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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predbežného správcu dlžníkovi Mgr. Eva Solčianska, nar. 22.12.1989, bytom Jabloňovce 36, 935 06 Jabloňovce.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.6.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K014276
Spisová značka: 31NcKR/11/2013
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31NcKR/11/2013
Predvolanie
Vo veci navrhovateľa:
Richard Konta, narodený 19.02.1979, bytom Trávna 2037/12, 940 55 Nové Zámky
o návrhu na oddlženie dlžníka:
nariaďuje sa pojednávanie
na deň
19.09.2016
o 13.00
hod.
------------------------------------------------------------17
prízemie
na podpísanom súde v miestnosti č. dv.........................................,............................posch.
na ktoré predvoláva:
- dlžníka: Richard Konta, narodený 19.02.1979, bytom Trávna 2037/12, 940 55 Nové Zámky.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bez ospravedlnenia neustanovíte, môže Vás súd dať
predviesť a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 52 O.s.p.). Ak sa neustanovíte na súd a svoju
neprítomnosť neospravedlníte včas a vážnymi okolnosťami súd Vám uloží poriadkovú pokutu (§ 53 O.s.p.).
Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise pripojené do spisu, ako
aj veci, ktoré treba ohliadnuť.
Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny a predmety
ohliadky, ktoré má dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde alebo orgáne, rovnako navrhnite
predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať (označte ich menom, priezviskom, adresou
bydliska a uveďte aká skutočnosť sa má ich výpoveďou v konaní preukázať).
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
V Nitre, dňa 09.06.2016
Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
Okresný súd Nitra dňa 9.6.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca

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

77

Obchodný vestník 116/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.06.2016

K014277
Spisová značka: 31K/9/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : Július Hompora, narodený 13.09.1979,
bytom Dunajská 1500/5, 946 03 Kolárovo, fyzická osoba oprávnená na podnikanie pod obchodným menom Július
Hompora H&M Strešný systém, s miestom podnikania Dunajská 1500/5, 946 03 Kolárovo, IČO: 37 517 309, ktorého
správcom je JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 949 01 Nové Zámky, o prihláške
predloženej správcom, takto
rozhodol
U r č u j e, že podanie veriteľa Exekútorský úrad Bratislava II JUDr. Libor Samec, so sídlom Košická 6, Bratislava zo
dňa 27.4.2016, doručené správcovi dňa 3.5.2016, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 1 339,30 eura, sa za
prihlášku nepovažuje a na toto podanie sa ako na prihlášku n e p r i h l i a d a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.6.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K014278
Spisová značka: 31K/24/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ing. Milan Benko, narodený 27.4.1959, bytom 943 61 Salka
209, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Ing. Milan Benko, narodený 27.4.1959, bytom 943 61 Salka 209,
takto
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi Ing. Milan Benko, narodený 27.4.1959, bytom 943 61 Salka 209, predbežného správcu
JUDr. Jozef Majorán, so sídlom kancelárie Ulica Ľudovíta Štúra 3, S423.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a podať súdu záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 10.6.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K014279
Spisová značka: 31K/78/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : P.C.N.S. s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Eötvösova 12, 945 01 Komárno, IČO: 44 032 013, v ktorého mene koná likvidátor: BBLegal s.r.o., so sídlom
Páričkova 11, 821 08 Bratislava, IČO: 47 247 614, ktorého predbežným správcom je JUDr. Ladislav Barát, so sídlom
kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, odmenu
v sume 663,88 eur a náhradu preukázaných výdavkov správcu v sume 343,44 eura.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu JUDr. Ladislav Barát, so
sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume 1 007,32 eura z
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 141/2015
do 3 dní po právoplatnosti
tohto
uzneseniaSlovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu JUDr. Ladislav Barát, so
sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume 1 007,32 eura z
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 141/2015
do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať 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 O.s.p.)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.6.2016
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K014280
Spisová značka: 31K/12/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Vrbjar, narodený 14.10.1985, bytom pod 956 15
Kovarce 457, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Tomáš Vrbjar, narodený 14.10.1985, bytom pod 956 15
Kovarce 457, takto
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tomáš Vrbjar, narodený 14.10.1985, bytom pod 956 15 Kovarce 457.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje správcu JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická 886, 952 01, Vráble, S477.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory
tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia 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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Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 10.6.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K014281
Spisová značka: 31K/20/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Marian Garay, narodený 12.7.1968, bytom Bubnová ul.
2349/7, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Marian Garay, narodený 12.7.1968, bytom
Bubnová ul. 2349/7, 945 01 Komárno, takto
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Marian Garay, narodený 12.7.1968, bytom Bubnová ul. 2349/7, 945 01
Komárno.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje správcu JUDr. Mariana Zavacká, so sídlom kancelárie Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno,
S439.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory
tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s návrhom na
vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a musí obsahovať okrem
všeobecných náležitostí návrhu (§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý
zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 10.6.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K014282
Spisová značka: 4K/21/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Polomčák, nar. 20.10.1957, bytom Okružná 49,
064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Polomčák, nar. 20.10.1957, bytom Okružná 49,
064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
v y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil nedostatky
návrhu na vyhlásenie konkurzu, a to tak, že predloží súdu:
zoznam majetku s obsahovými náležitosťami vyhlášky č. 665/2005 Z.z. v dvoch rovnopisoch,
zmluvný prehľad s obsahovými náležitosťami vyhlášky č. 665/2005 Z.z. v dvoch rovnopisoch,
listinu preukazujúcu zaplatenie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
výške 663,88 eura.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 4K/21/2016 vo vyššie stanovej lehote.
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 8.6.2016
JUDr. Ing. Karol Kotus, vyšší súdny úradník
K014283
Spisová značka: 1K/21/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vasiľ Dzadík, nar. 19.04.1951, bytom 065 31 Litmanová
41, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Vasiľ Dzadík, nar. 19.04.1951, bytom 065 31 Litmanová 41.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
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 banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky,6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,8)
d) konanie o zrušení
spoločnosti
bez likvidácie
sa prerušuje,
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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
Obchodný vestník
116/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:práva
16.06.2016
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky,6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) 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 Prešov dňa 8.6.2016
JUDr. Ing. Karol Kotus, vyšší súdny úradník
K014284
Spisová značka: 1K/19/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - Ľubomír Gombita, bytom Hlboká 35, Lozorno, likvidátora dlžníka
BEERTRADE, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Hlavné námestie 34/192, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 403 107, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: BEERTRADE, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Hlavnén námestie 34/192, 060
01 Kežmarok, IČO: 31 403 107.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
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 banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky,6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) 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 Prešov dňa 8.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, v z. samosudca
K014285
Spisová značka: 28K/52/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Radovan Sadloň, nar. 03.05.1971,
bydliskom Podhradie 72, 972 42 Podhradie, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Miroslava Žitníková so
sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Radovan Sadloň, nar. 03.05.1971, bydliskom Podhradie 72, 972 42 Podhradie sa
Vydávakonečného
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zrušuje po splnení
rozvrhu výťažku.
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Konkurz na majetok úpadcu Radovan Sadloň, nar. 03.05.1971, bydliskom Podhradie 72, 972 42 Podhradie sa
zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje) 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.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 9.6.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K014286
Spisová značka: 38NcKR/11/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marián Omelka, nar. 28.1.1982, bydlisko Moyzesova
478/25, Partizánske, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Navrhovateľ Marián Omelka, nar. 28.1.1982, bydlisko Moyzesova 478/25, Partizánske, sa v y z ý v a , aby v lehote
20 dní od doručenia tohto uznesenia doplnil podanie zo dňa 11.3.2014 označené ako „.......Návrh na oddlženie“ ,
ktoré bolo doručené tunajšiemu súdu dňa 12.3.2014 a je vedené pod sp. zn. 38NcKR/11/2016 nasledovne:
v návrhu je potrebné uviesť podrobné odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov, t.j. akým spôsobom sa tento zámer bude snažiť dosiahnuť,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu nadobudol nejaký majetok (napr. dedením, darom
a pod.) a tento riadne špecifikovať,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu vznikli navrhovateľovi nové záväzky, v akej výšky,
voči ktorým veriteľom, z akého právneho dôvodu a pod.,
je potrebné upraviť návrh takým spôsobom, aby obsahoval rozsah uspokojenia veriteľov v období 3
rokov, a teda je potrebné presne špecifikovať sumu a zdroj peňažných prostriedkov, ktoré dlžník vždy na konci
každého skúšobného roka poskytne správcovi na čiastočné uspokojenie jeho záväzkov,
v návrhu je potrebné uviesť navrhovateľov osobný stav (slobodný/ženatý/rozvedený/vdovec), počet a
výšku vyživovacích povinností, či si po vyhlásení konkurzu doposiaľ riadne plní vyživovaciu povinnosť a špecifikovať
dosiahnuté vzdelanie navrhovateľa, uviesť zdravotný stav navrhovateľa a presne označiť zamestnávateľa
navrhovateľa,
v návrhu je potrebné uviesť výšku nevyhnutných mesačných výdavkov a tieto podrobne opísať a
preukázať,
k návrhu je potrebné priložiť všetky listinné dôkazy preukazujúce tvrdenia navrhovateľa, a to najmä
potvrdenie o čistom príjme za posledný rok,
je potrebné uviesť, či a ako sa zmenili jeho rodinné, majetkové a zárobkové pomery od podania návrhu
na oddlženie /od 26.3.2015/.
Navrhovateľ sa p o u č u j e, že ak v stanovenej lehote podanie neopraví alebo nedoplní a pre uvedený nedostatok
nemožno v konaní pokračovať, súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie
konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Okresný súd Trenčín dňa 9.6.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014287
Spisová značka: 38K/11/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi Dušan Hruška, nar. 4.09.1977,
bydliskom Družby 684/10, 972 12 Nedožery - Brezany, ktorého predbežným správcom je JUDr. Vladimír Fraňo so
sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S445, o žiadosti predbežného
správcu na predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy, takto
rozhodol
Lehota na predloženie kompletnej, doplnenej záverečnej správy sa predlžuje najneskôr do 24.06.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 10.6.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K014288
Spisová značka: 38K/1/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Ing. Ján Babiar BAPSTAV s miestom podnikania
Staromyjavská 687/21, 907 01 Myjava, IČO 17 537 452 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka MK
Kodreta, s.r.o. so sídlom Javorinská 1092/2, 907 15 Myjava, IČO 36 305 812, takto
rozhodol
Konkurzné konanie začaté voči dlžníkovi MK Kodreta, s.r.o. so sídlom Javorinská 1092/2, 907 15 Myjava, IČO 36 305
812, sa z dôvodu späťvzatia návrhu navrhovateľa - veriteľa z a s t a v u j e.
Žiaden z účastníkov konania n e m á
p r á v o na náhradu trov konania.
Poučenie:
Proti výroku I. tohto uznesenia odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Proti výroku II. tohto uznesenia je možné podať odvolanie 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
O.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 10.6.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K014289
Spisová značka: 36K/41/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: T.I.S. Invest, s.r.o., so sídlom
Rázusova 7, 917 01 Trnava, IČO: 36 236 675, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka číslo: 11975/T, správcom ktorého je FARDOUS PARTNERS správcovská k.s., so sídlom kancelárie P.
Pázmaňa 51/19, 927 01 Šaľa, uznesením č.k. 36K/41/2014-157 zo dňa 10.05.2016, potvrdil prevod pohľadávky z
veriteľa SR- Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500,
Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 01 Trnava na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 77 60 65, v rozsahu pohľadávok vo výške 502 966,91 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.06.2016.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.6.2016
JUDr. Vanda Drobná, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014290
Spisová značka: 36K/6/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mikuláš Takács EKOMONT, s
miestom podnikania Narcisova 1496/7, 927 01 Šaľa, IČO: 11 707 054, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného
úradu Šaľa, číslo živnostenského registra: 405-1076, správcom majetku ktorého je JUDr. Stanislav Volár, so sídlom
kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, uznesením č.k. 36K/6/2013-229 zo dňa 10.05.2016, povolil vstup
nového veriteľa: JUDr. Dušan Slanina, Bradlanská č. 2, 917 01 Trnava, namiesto pôvodného veriteľa: Exekútorský
úrad Senica - exekútor JUDr. Blanka Ružeková, so sídlom Fajnorová č. 1547/13, 905 01 Senica, v rozsahu
pohľadávok v celkovej výške 19,10 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.06.2016.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.6.2016
JUDr. Vanda Drobná, vyššia súdna úradníčka
K014291
Spisová značka: 36K/21/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Orichová, narodená 07.01.1988, Gejzu Dusíka 54,
917 08 Trnava, právne zas. JUDr. Alexandra Skybová, advokátka, Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Monika Orichová, narodená 07.01.1988, Gejzu Dusíka 54, 917 08
Trnava.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Radlinského 50, 921 01
Piešťany.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
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je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
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na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.6.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K014292
Spisová značka: 25K/18/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: INSSTAV s.r.o., IČO: 44 454 040, Mierová č. 1, 920 01
Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 24758/T, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: INSSTAV s.r.o., IČO: 44 454 040, Mierová č. 1, 920 01 Hlohovec.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Barboru Volárovú, so sídlom kancelárie: Kukučínova 11, 921 01
Piešťany.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (198 ods. 1 ZKR).
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
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ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že
majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.6.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K014293
Spisová značka: 2K/20/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Stanislava Pecková, nar. 19.6.1975,
bytom B. S. Timravy 949/9, 010 01 Žilina, správcom ktorého je: JUDr. Ivan Fiačan, PhD., sídlo kancelárie M. Pišúta
936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, v časti o návrhu správcu na odvolanie z funkcie, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Stanislava Pecková, nar. 19.6.1975,
bytom B. S. Timravy 949/9, 010 01 Žilina, správcom ktorého je: JUDr. Ivan Fiačan, PhD., sídlo kancelárie M. Pišúta
936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, v časti o návrhu správcu na odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu: JUDr. Ivana Fiačana, PhD., sídlo kancelárie M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský
Mikuláš.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 10.6.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K014294
Spisová značka: 1K/11/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Bc. Zuzana Minárová, nar. 08.02.1977,
bytom 023 13 Čierne 64, do 12.1.2016 podnikajúca pod obchodným menom: Zuzana Minárová - GOMAX, IČO: 40
190 421, s miestom podnikania 023 13 Čierne 64, zastúpená: JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD.,
s.r.o., so sídlom Potočná 2835/1 A, 022 01 Čadca, IČO: 36 866 849, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Šamaj, so
sídlom kancelárie: 023 51 Raková 683, v časti o žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu na speňaženie
majetku všeobecnej podstaty, takto
rozhodol
Správca je oprávnený speňažiť majetok uvedený v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 5/2016 zo dňa 11.1.2016 pod položkou K000383, formou verejného ponukového konania za
nasledujúcich podmienok:
1/ majetok zapísaný pod položkami č. 1 - 9
sa bude ponúkať ako súbor majetku
oznámenie o ponukovom konaní spolu s podmienkami ponukového konania zverejní správca v
Obchodnom vestníku; správca môže oznámenie o ponukovom konaní zverejniť aj iným spôsobom
minimálna cena bude 990 eur
v prípade, že toto kolo bude neúspešné, bude sa v ďalšom kole ponúkať za sumu minimálne 396 eur
2/ majetok zapísaný pod položkami č. 10-22
sa bude ponúkať ako súbor majetku
správca ponúkne uvedený majetok jeho súčasného nájomcovi - spoločnosti REGNUM VERITAS, s.r.o.,
Moyzesova 1380, 022 01 Čadca, IČO: 50 039 474, a to za sumu 1.642 eur
v prípade, že nájomca nebude mať o majetok záujem, bude sa tento ďalej speňažovať formou
verejného ponukového konania
oznámenie o ponukovom konaní spolu s podmienkami ponukového konania zverejní správca v
Obchodnom vestníku; správca môže oznámenie o ponukovom konaní zverejniť aj iným spôsobom
minimálna cena bude 821 eur
v prípade, že toto kolo bude neúspešné, bude sa v ďalšom kole ponúkať za sumu minimálne 329 eur.
Pre ponukové konania bude ďalej spoločne platiť:
ponuky sa budú podávať na adrese kancelárie správcu s označením na obálke: PONUKOVÉ
KONANIE - KONKURZ 1K/11/2015 - NEOTVÁRAŤ
lehota na podávanie ponúk bude 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového
konania v Obchodnom vestníku (lehota plynie odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku - za deň zverejnenia v Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia v
Obchodnom vestníku)
každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, pričom raz predloženú ponuku nemožno
dodatočne meniť alebo vziať späť
vyhodnotenie ponúk (otváranie obálok) vykoná správca do 3 dní od skončenia lehoty na ich
podávanie; správca o vyhodnotení ponúk spíše zápisnicu, ktorú bezodkladne odošle príslušnému orgánu (súdu)
správca uzavrie kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu sumu za splnenia vyššie
uvedených podmienok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina dňa 10.6.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K014295
Spisová značka: 1K/28/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PBPT Holding, a.s., Dolné Rudiny 2,
010 01 Žilina, IČO: 45 260 702, správcom ktorého je: Mgr. Alena Gregorová, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01
Banská Bystrica, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenskej konsolidačnej, a.s. na vstup do konania, takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa na vstup do konania o d m i e t a.
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 10.6.2016
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K014296
Spisová značka: 1K/7/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KVALIT, s.r.o., 029 56 Zákamenné 294,
IČO: 36 376 027, správcom ktorého je: Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie: Mudroňova 43, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Súd uznáva konkurz za m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 10.6.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
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