Obchodný vestník 121/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.06.2016

K014736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Machaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 1147/32, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 1K/35/2015 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/35/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru zo dňa 17. mája 2016, konanej v kancelárii
správcu

Úpadca:
Peter Machaj, nar.: 09.05.1981, bytom Novomeského 1147/32, 083 01 Sabinov

Miesto, dátum a čas konania:
Staničná 9, 05951 Poprad – Matejovce, kancelária správcu, dňa 17.05.2016 o 8,30 hod.

Prítomní:
1. JUDr. Jozef Furčák – advokát, zastúpený JUDr. Petrom Behúňom
v pôsobnosti veriteľského výboru
2. JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

zástupca veriteľov

Program:
1.

Otvorenie

2. Oboznámenie zástupcu veriteľov s postupom pri komunikácie medzi správcom a zástupcom veriteľov
3. Záver
__________________________________________________________________________________

K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru zvolal správca v zmysle ust. § 38 ods. 1 zák. č.
7/2005 Z.z. (ďalej len „ZKR“). Zástupca veriteľov konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Na zasadnutí sa
zúčastnil aj správca.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K bodu 2: Oboznámenie zástupcu veriteľov s postupom pri komunikácii medzi správcom a zástupcom
veriteľov

Správca predniesol návrh zástupcovi veriteľov, v súvislosti s komunikáciou medzi oboma stranami, aby všetky
žiadosti boli zástupcovi veriteľov doručované písomnou formou poštou, prípadne emailom.
I.

Zástupca veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru v konkurznom konaní: Peter Machaj, nar.: 09.05.1981, bytom
Novomeského 1147/32, 083 01 Sabinov, súhlasí s navrhovaným spôsobom komunikácie

K bodu 3. Záver
Zasadnutie bolo ukončené o 8.50 hod.

..........................................................
JUDr. Jozef Furčák, zastúpený JUDr. Petrom Behúňom. zástupca veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru
V Poprade, dňa 17.05. 2016

...........................................................
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca
V Poprade, dňa 17.05. 2016

K014737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ďuriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurďové 29, 018 22 Pružina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.5.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/20/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/20/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Martina Poláčková, správca úpadcu Jozef Ďuriš, nar. 27.5.1961, bydlisko Ďurďové 29, 018 22 Pružina,
zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 26.08.2016 o 11:00 hod., ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 26.08.2016 o 11:00 hod., ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia a otvorenie
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu
Rôzne a záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, pripadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Martina Poláčková, správca

K014738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v
Košeci v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zliechavská cesta 384, 018 64 Košeca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 200 115
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2013 S 1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava (Úprava) súpisu oddelenej podstaty Slovenská konsolidačná, a.s.
Uznesením Okresného súdu Trenčín, č. k.: 38K/40/2013-1406 zo dňa 24.03.2015, zverejneným v Obchodnom
vestníku 62/2015 vydanom dňa 31.03.2015, bol dňom 01.04.2015 odvolaný z funkcie správcu úpadcu
Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v Košeci v konkurze, so sídlom Zliechovská cesta 384, 018 64
Košeca, IČO: 00 200 115 JUDr. Matúš Košara, so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín a
ustanovený do funkcie správcu úpadcu Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v Košeci v konkurze, so
sídlom Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca, IČO: 00 200 115 spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava, značka správcu S1704.
Správca týmto opravuje zverejnený súpis oddelenej podstaty zo dňa 08.03.2016 tým spôsobom, že opätovne
zverejňuje všetky súpisové položky uvedené v OV 46/2016 pod č. K005069 s doplneným chýbajúcim stĺpcom
označeným ako "Spoluvlastnícky podiel úpadcu".

Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s.

Číslo

Hlavná
kategória

Názov

Popis

Súpisová
hodnota Množstvo Detaily
(EUR)

Termín dražby:
Číslo LV: 87
Číslo parcely:
143

Spoluvlastnícky
Zabezpečenie 1
podiel úpadcu

Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1

2

3

4

Zastavané
nehnuteľnosti plochy a
nádvoria

nehnuteľnosti Záhrady

Zastavané
nehnuteľnosti plochy a
nádvoria

Zastavané
plochy a
nádvoria

Záhrady

Zastavané
plochy a
nádvoria

Sprac. mäsa a Sprac. mäsa a
nehnuteľnosti
mäs. výrobkov mäs. výrobkov

Konkurzy a reštrukturalizácie
143
Druh pozemku:
Zastavené plochy
a nádvoria
Katastrálne
1/1
územie: Košeca
Výmera: 290 m2
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košeca
Druh
nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

5 800,00
1
€

Termín dražby:
Číslo LV: 87
Číslo parcely:
901
Druh pozemku:
Záhrady
Katastrálne
územie: Košeca 1/1
Výmera: 90
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košeca
Druh
nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

1 350,00
1
€

Termín dražby:
Číslo LV: 87
Číslo parcely:
1249
Druh pozemku:
Zastavané plochy
a nádvoria
Katastrálne
1/1
územie: Košeca
Výmera: 226 m2
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košeca
Druh
nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

4 520,00
1
€

Číslo parcely na
ktorej stavba
stojí: 1842/2
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným
číslom:
Číslo LV: 87
Katastrálne
1/1
územie: Košeca
Súpisné číslo:
176
Štát: Slovenská

100
1
000,00 €

Deň vydania: 23.06.2016
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa

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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Štát: Slovenská
republika
Obec: Košeca
Druh
nehnuteľnosti:
Ostatné objekty

5

6

7

nehnuteľnosti rod. dom

6-bytová
nehnuteľnosti
jednotka

nehnuteľnosti stavba

rod. dom

6-bytová
jednotka

stavba

Číslo parcely na
ktorej stavba
stojí: 143
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným
číslom:
Číslo LV: 87
Katastrálne
1/1
územie: Košeca
Súpisné číslo:
204
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košeca
Druh
nehnuteľnosti:
Domy

5 000,00
1
€

Číslo parcely na
ktorej stavba
stojí: 681
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným
číslom:
Číslo LV: 87
Katastrálne
územie: Košeca 1/1
Súpisné číslo:
316
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košeca
Druh
nehnuteľnosti:
Objekty pre
obchod a služby

2 467,00
1
€

Číslo parcely na
ktorej stavba
stojí: 1249
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným
číslom:
Číslo LV: 87
Katastrálne
1/1
územie: Košeca
Súpisné číslo:
703
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košeca
Druh
nehnuteľnosti:
Ostatné objekty

15 000,00
1
€

Deň vydania: 23.06.2016
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:

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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8

9

10

nehnuteľnosti Kotolňa

nehnuteľnosti Sklad

nehnuteľnosti Kravín

Kotolňa

Sklad

Kravín

Konkurzy a reštrukturalizácie

Číslo parcely na
ktorej stavba
stojí: 438/7
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným
číslom:
Číslo LV: 87
Katastrálne
1/1
územie: Košeca
Súpisné číslo:
1026
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košeca
Druh
nehnuteľnosti:
Ostatné objekty

15 000,00
1
€

Číslo parcely na
ktorej stavba
stojí: 938
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným
číslom:
Číslo LV: 87
Katastrálne
1/1
územie: Košeca
Súpisné číslo:
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košeca
Druh
nehnuteľnosti:
Ostatné objekty

9 000,00
1
€

Číslo parcely na
ktorej stavba
stojí: 941
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným
číslom:
Číslo LV: 87
Katastrálne
1/1
územie: Košeca
Súpisné číslo:
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košeca
Druh
nehnuteľnosti:
Ostatné objekty

9 000,00
1
€

Číslo parcely na
ktorej stavba
stojí: 944
Termín dražby:
Adresa spolu s

Deň vydania: 23.06.2016
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

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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11

12

13

14

nehnuteľnosti Kravín

nehnuteľnosti Vodáreň

nehnuteľnosti Sklad

nehnuteľnosti Ošípareň

Kravín

Vodáreň

Sklad

Ošípareň

Konkurzy a reštrukturalizácie
Adresa spolu s
orientačným
číslom:
Číslo LV: 87
Katastrálne
1/1
územie: Košeca
Súpisné číslo:
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košeca
Druh
nehnuteľnosti:
Ostatné objekty

22 000,00
1
€

Číslo parcely na
ktorej stavba
stojí: 951
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným
číslom:
Číslo LV: 87
Katastrálne
1/1
územie: Košeca
Súpisné číslo:
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košeca
Druh
nehnuteľnosti:
Ostatné objekty

3 000,00
1
€

Číslo parcely na
ktorej stavba
stojí: 952
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným
číslom:
Číslo LV: 87
Katastrálne
1/1
územie: Košeca
Súpisné číslo:
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košeca
Druh
nehnuteľnosti:
Ostatné objekty

26 000,00
1
€

Číslo parcely na
ktorej stavba
stojí: 953
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným
číslom:
Číslo LV: 87
Katastrálne
1/1
územie: Košeca
Súpisné číslo:
Štát: Slovenská
republika

16 000,00
1
€

Deň vydania: 23.06.2016
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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republika
Obec: Košeca
Druh
nehnuteľnosti:
Ostatné objekty

15

16

17

nehnuteľnosti Ošípareň

Hospodárska
nehnuteľnosti
budova

Hospodárska
nehnuteľnosti
budova

Ošípareň

Hospodárska
budova

Hospodárska
budova

Číslo parcely na
ktorej stavba
stojí: 954
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným
číslom:
Číslo LV: 87
Katastrálne
1/1
územie: Košeca
Súpisné číslo:
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košeca
Druh
nehnuteľnosti:
Ostatné objekty

15 000,00
1
€

Číslo parcely na
ktorej stavba
stojí: 1842/1
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným
číslom:
Číslo LV: 87
Katastrálne
1/1
územie: Košeca
Súpisné číslo:
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košeca
Druh
nehnuteľnosti:
Ostatné objekty

13 000,00
1
€

Číslo parcely na
ktorej stavba
stojí: 1842/3
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným
číslom:
Číslo LV: 87
Katastrálne
1/1
územie: Košeca
Súpisné číslo:
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košeca
Druh
nehnuteľnosti:
Ostatné objekty

145
1
000,00 €

Deň vydania: 23.06.2016
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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18

19

20

Hospodárska
nehnuteľnosti budova vodáreň

Budova pre
nehnuteľnosti ustajnenie
zvierat

nehnuteľnosti

Hospodárska
budova

Hospodárska
budova vodáreň

Budova pre
ustajnenie
zvierat

Hospodárska
budova

Konkurzy a reštrukturalizácie

Číslo parcely na
ktorej stavba
stojí: 1842/5
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným
číslom:
Číslo LV: 87
Katastrálne
1/1
územie: Košeca
Súpisné číslo:
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košeca
Druh
nehnuteľnosti:
Ostatné objekty

7 000,00
1
€

Číslo parcely na
ktorej stavba
stojí: 1864
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným
číslom:
Číslo LV: 87
Katastrálne
1/1
územie: Košeca
Súpisné číslo:
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košeca
Druh
nehnuteľnosti:
Ostatné objekty

45 000,00
1
€

Číslo parcely na
ktorej stavba
stojí: 1959/4
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným
číslom:
Číslo LV: 87
Katastrálne
1/1
územie: Košeca
Súpisné číslo:
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košeca
Druh
nehnuteľnosti:
Ostatné objekty

10 000,00
1
€

Číslo parcely na
ktorej stavba
stojí: 1865
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným

Deň vydania: 23.06.2016
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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21

nehnuteľnosti Koliba

Koliba

Konkurzy a reštrukturalizácie

10 000,00
1
€

orientačným
číslom:
Číslo LV: 87
Katastrálne
1/1
územie: Košeca
Súpisné číslo:
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košeca
Druh
nehnuteľnosti:
Objekty pre
obchod a služby

Deň vydania: 23.06.2016

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

22

23

Príjem za
Príjem za
prenájom domu
iné majetkové
prenájom domu v Košeci za
324,93 € 1
hodnoty
v Košeci
obdobie 03/2014
- 11/2015

Príjem za
prenájom
iné majetkové
nehnuteľností
hodnoty
vo vlastníctve
úpadcu - koliba

Príjem za
prenájom
nehnuteľností vo
vlastníctve
3 600,00
1
úpadcu - koliba €
za obdobie
04/2014 03/2015

Príslušný register:
Označenie v
1/1
registri:

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

Príslušný register:
Označenie v
1/1
registri:

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:

24

peňažná
pohľadávka

Peňažná
pohľadávka

Právny dôvod
vzniku: § 48
ZKR –
nevyplatený
16 707,18
1
výťažok, ktorý je €

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH
DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a
priezvisko
DLŽNÍKA: Mgr.
Ing. Ivan Šteiner,
PhD. – súdny
exekútor
Sídlo / Trvalý
pobyt DLŽNÍKA:
Lipová 7, 915 01
Nové Mesto nad

Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
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pohľadávka

Konkurzy a reštrukturalizácie

výťažok, ktorý je €
súčasťou
konkurznej
podstaty

Nové Mesto nad
Váhom
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku
pohľadávky: § 48
ZKR –
nevyplatený
výťažok, ktorý je
súčasťou
konkurznej
podstaty
Suma istiny v
EUR: 1 6707,18

Deň vydania: 23.06.2016
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:

Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

25

iné majetkové prenájom
prenájom
hodnoty
Košeca Mutala Košeca Mutala

10,30 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

26

prenájom dom prenájom dom
iné majetkové
03-05/2015
03-05/2015
hodnoty
Suchomel
Suchomel

48,99 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

27

prenájom
iné majetkové koliba +
hodnoty
hospodárska
budova

prenájom koliba
+ hospodárska 300,00 € 1
budova

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
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Deň vydania: 23.06.2016
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

28

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca

prenájom
Košeca

10,80 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

29

prenájom
iné majetkové
Košeca
hodnoty
Valenčík

prenájom
10,29 €
Košeca Valenčík

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

30

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca Melis

prenájom
Košeca Melis

10,79 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 23.06.2016
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

31

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca

prenájom
Košeca

10,29 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

32

iné majetkové prenájom
prenájom
hodnoty
Košeca Mutala Košeca Mutala

10,30 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

33

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca

prenájom
Košeca

10,80 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
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34

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca Melis

prenájom
Košeca Melis

Konkurzy a reštrukturalizácie

10,79 €

1

1/1

Deň vydania: 23.06.2016
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

35

prenájom
iné majetkové
Košeca
hodnoty
Valenčík

prenájom
10,29 €
Košeca Valenčík

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

36

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca

prenájom
Košeca

10,29 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

37

iné majetkové prenájom
prenájom
hodnoty
Košeca Matula Košeca Matula

10,30 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 23.06.2016
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

38

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca

prenájom
Košeca

10,80 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

39

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca Melis

prenájom
Košeca Melis

10,79 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

40

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca

prenájom
Košeca

10,29 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
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Deň vydania: 23.06.2016
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

41

prenájom dom prenájom dom
iné majetkové
06-08/2015
06-08/2015
hodnoty
Suchomel
Suchomel

48,99 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

42

iné majetkové prenájom
prenájom
hodnoty
Košeca Mutala Košeca Mutala

10,30 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

43

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca

prenájom
Košeca

10,80 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:

prenájom
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44

prenájom
iné majetkové
Košeca
hodnoty
Valenčík

Konkurzy a reštrukturalizácie

prenájom
10,29 €
Košeca Valenčík

1

1/1

Deň vydania: 23.06.2016
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

45

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca Melis

prenájom
Košeca Melis

10,79 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

46

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca

prenájom
Košeca

10,29 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

47

iné majetkové prenájom
prenájom Košice
10,30 €
hodnoty
Košice Mutala Mutala

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
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Deň vydania: 23.06.2016
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

48

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca

prenájom
Košeca

10,80 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

49

prenájom
iné majetkové
Košeca
hodnoty
Valenčík

prenájom
10,29 €
Košeca Valenčík

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

50

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca Melis

prenájom
Košeca Melis

10,79 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
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Deň vydania: 23.06.2016
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

51

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca

prenájom
Košeca

10,29 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

52

iné majetkové prenájom
prenájom
hodnoty
Košeca Mutala Košeca Mutala

10,30 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

53

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca

prenájom
Košeca

10,80 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

54

iné majetkové

prenájom
Košeca

prenájom

10,29 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
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54

iné majetkové
Košeca
hodnoty
Valenčík

Konkurzy a reštrukturalizácie

prenájom
10,29 €
Košeca Valenčík

1

1/1

Deň vydania: 23.06.2016
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

55

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca Melis

prenájom
Košeca Melis

10,79 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

56

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca Melis

prenájom
Košeca Melis

10,29 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

57

prenájom dom prenájom dom
iné majetkové
9-11/2015
9-11/2015
hodnoty
Suchomel
Suchomel

48,99 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
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Deň vydania: 23.06.2016
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

58

iné majetkové prenájom
prenájom
hodnoty
Košeca Matula Košeca Matula

10,30 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

59

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca

prenájom
Košeca

10,80 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

60

prenájom
iné majetkové
Košeca
hodnoty
Valenčík

prenájom
10,29 €
Košeca Valenčík

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
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Deň vydania: 23.06.2016
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

61

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca Melis

prenájom
Košeca Melis

10,79 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

62

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca

prenájom
Košeca

10,29 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

63

iné majetkové prenájom
prenájom
hodnoty
Košeca Matula Košeca Matula

10,30 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

64

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca

prenájom
Košeca

10,80 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.

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

22

Obchodný vestník 121/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.06.2016
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

65

prenájom
iné majetkové
Košeca
hodnoty
Valenčík

prenájom
10,29 €
Košeca Valenčík

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

66

iné majetkové prenájom
hodnoty
bytovka Ilava

prenájom
bytovka Ilava

240,00 € 1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

67

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca Melis

prenájom
Košeca Melis

10,79 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
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Deň vydania: 23.06.2016
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

68

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca

prenájom
Košeca

10,29 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

69

prenájom
iné majetkové dom12/2015,
hodnoty
01,02/2016
Suchomel

prenájom
dom12/2015,
01,02/2016
Suchomel

48,99 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

70

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca Melis

prenájom
Košeca Melis

10,29 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
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Deň vydania: 23.06.2016
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

71

iné majetkové Agrafa nájom
hodnoty
05/15

Agrafa nájom
05/15

300,00 € 1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

72

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca Melis

prenájom
Košeca Melis

10,79 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

73

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca

prenájom
Košeca

10,29 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

74

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca

prenájom
Košeca

10,80 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 23.06.2016
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

75

iné majetkové prenájom
prenájom
hodnoty
Košeca Mutala Košeca Mutala

10,30 €

1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

76

iné majetkové Agrafa nájom
hodnoty
04/2015

Agrafa nájom
04/2015

300,00 € 1

1/1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

77

Príjem za
prenájom 6
iné majetkové
bytovej
hodnoty
jednotky v
Košeci

Príjem za
prenájom 6
bytovej jednotky
988,00 € 1
v Košeci za
obdobie 03/2014
- 09/2015

Príslušný register:
Označenie v
1/1
registri:

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
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Deň vydania: 23.06.2016
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

78

iné majetkové prenájom
hodnoty
Matula

prenájom Matula 10,30 €

1

Príslušný register:
Označenie v
1/1
registri:

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

79

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca

prenájom
Košeca

10,80 €

1

Príslušný register:
Označenie v
1/1
registri:

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

80

iné majetkové prenájom
hodnoty
Valenčík

prenájom
Valenčík

10,29 €

1

Príslušný register:
Označenie v
1/1
registri:

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 23.06.2016
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

81

iné majetkové prenájom
hodnoty
bytovka Ilava

prenájom
bytovka Ilava

240,00 € 1

Príslušný register:
Označenie v
1/1
registri:

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

82

iné majetkové
prenájom Melis prenájom Melis 10,79 €
hodnoty

1

Príslušný register:
Označenie v
1/1
registri:

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku

83

iné majetkové prenájom
hodnoty
Košeca

prenájom
Košeca

10,29 €

1

Príslušný register:
Označenie v
1/1
registri:

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:

peňažná

Peňažná

Právny dôvod
vzniku: § 48
ZKR –
nevyplatený

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH
DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a
priezvisko
DLŽNÍKA: Mgr.
Ing. Ivan Šteiner,
PhD. – súdny
exekútor
Sídlo / Trvalý
pobyt DLŽNÍKA:
Lipová 7, 915 01

Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:

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

28

Obchodný vestník 121/2016
84

85

86

peňažná
pohľadávka

peňažná
pohľadávka

peňažná
pohľadávka

Peňažná
pohľadávka

Peňažná
pohľadávka

Peňažná
pohľadávka

Konkurzy a reštrukturalizácie

nevyplatený
650,28 € 1
výťažok, ktorý je
súčasťou
konkurznej
podstaty

Právny dôvod
vzniku: § 48
ZKR –
nevyplatený
20 368,29
1
výťažok, ktorý je €
súčasťou
konkurznej
podstaty

Právny dôvod
vzniku: § 48
ZKR –
nevyplatený
7 302,68
1
výťažok, ktorý je €
súčasťou
konkurznej
podstaty

Lipová 7, 915 01
Nové Mesto nad
Váhom
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku
pohľadávky: § 48
ZKR –
nevyplatený
výťažok, ktorý je
súčasťou
konkurznej
podstaty
Suma istiny v
EUR: 650,28 €
DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH
DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a
priezvisko
DLŽNÍKA: Mgr.
Ing. Ivan Šteiner,
PhD. – súdny
exekútor
Sídlo / Trvalý
pobyt DLŽNÍKA:
Lipová 7, 915 01
Nové Mesto nad
Váhom
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku
pohľadávky: § 48
ZKR –
nevyplatený
výťažok, ktorý je
súčasťou
konkurznej
podstaty
Suma istiny v
EUR: 20 368,29
DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH
DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a
priezvisko
DLŽNÍKA: Mgr.
Ing. Ivan Šteiner,
PhD. – súdny
exekútor
Sídlo / Trvalý
pobyt DLŽNÍKA:
Lipová 7, 915 01
Nové Mesto nad
Váhom
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku
pohľadávky: § 48
ZKR –
nevyplatený
výťažok, ktorý je
súčasťou
konkurznej

Deň vydania: 23.06.2016
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:

Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22.06.2006
Deň registrácie: 22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica nad Váhom č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra Ilava č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:

Veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s.
Záložné
právo
Zabezpečená
suma:
872 548,62 €
Deň
vzniku:
22.06.2006
Deň
registrácie:
22.06.2006
Poradie sa riadi: Deň vzniku
Právny
dôvod
vzniku
zabezpečovacieho
práva:
Rozhodnutie daňového úradu
Dubnica
nad
Váhom
č.
668/340/19756/06/Ga zo dňa
19.05.2006 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam (Správa
katastra
Ilava
č.
668/19834/06/Ga) s priložením
výkazu daňových nedoplatkov č.
668/230/19291/06/kor zo dňa
17.05.2006
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
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Deň vydania: 23.06.2016

konkurznej
podstaty
Suma istiny v
EUR: 7 302,68 €

V Bratislave, 17.06.2016
KRIVANKON k.s., správca

K014739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v
Košeci v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zliechavská cesta 384, 018 64 Košeca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 200 115
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2013 S 1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava (Úprava) súpisu oddelenej podstaty Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Uznesením Okresného súdu Trenčín, č. k.: 38K/40/2013-1406 zo dňa 24.03.2015, zverejneným v Obchodnom
vestníku 62/2015 vydanom dňa 31.03.2015, bol dňom 01.04.2015 odvolaný z funkcie správcu úpadcu
Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v Košeci v konkurze, so sídlom Zliechovská cesta 384, 018 64
Košeca, IČO: 00 200 115 JUDr. Matúš Košara, so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín a
ustanovený do funkcie správcu úpadcu Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v Košeci v konkurze, so
sídlom Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca, IČO: 00 200 115 spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava, značka správcu S1704.
Správca týmto opravuje zverejnený súpis oddelenej podstaty zo dňa 08.03.2016 tým spôsobom, že opätovne
zverejňuje všetky súpisové položky uvedené v OV 46/2016 pod č. K005069 s doplneným chýbajúcim stĺpcom
označeným ako "Spoluvlastnícky podiel úpadcu".

Zabezpečený veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.:

Číslo

Hlavná
kategória

Názov

Popis

Súpisová
hodnota Množstvo Detaily
(EUR)

17 000,00

Číslo parcely na
ktorej stavba stojí:
632/2
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným
číslom:
Číslo LV: 1746

Spoluvlastnícky
Zabezpečenie 1
podiel úpadcu

Veriteľ: Slovenská záručná a
rozvojová banka, a. s.
Záložné právo
Zabezpečená suma: 290 452,92 €
Deň vzniku: 03.12.1999
Deň registrácie: 03.12.1999
Čas registrácie: 09:55
Poradie sa riadi: Deň registrácie
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva: Zmluva
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nehnuteľnosti Kravín

Kravín

Konkurzy a reštrukturalizácie
17 000,00
1
€

Číslo LV: 1746
Katastrálne
územie: Ilava
Súpisné číslo:
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ilava
Druh
nehnuteľnosti:
Ostatné objekty

1/1

Deň vydania: 23.06.2016
zabezpečovacieho práva: Zmluva
na nehnuteľnosť č. 117/99-N
uzavretá dňa 24.11.1999. Záložné
právo vzniklo registráciou:
katastrálnym odborom Okresného
úradu v Ilave dňa 03.12.1999, obec
Ilava, okres Ilava, LV č. 1746, vklad
povolený katastrálnym odborom
Okresného úradu v Ilave dňa
03.12.1999 pod V 2828/99
Právny dôvod vzniku pohľadávky:

2

3

peňažná
pohľadávka

peňažná
pohľadávka

Právny dôvod
vzniku: § 48
ZKR –
Penažná
nevyplatený
30 568,94
1
pohľadávka výťažok, ktorý je €
súčasťou
konkurznej
podstaty

peňažná
pohľadávka

7 034,24
1
€

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA: Mgr.
Ing. Ivan Šteiner,
PhD. – súdny
exekútor
Sídlo / Trvalý
pobyt DLŽNÍKA:
Lipová 7, 915 01
Nové Mesto nad
Váhom
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
§ 48 ZKR –
nevyplatený
výťažok, ktorý je
súčasťou
konkurznej
podstaty
Suma istiny v
EUR: 30 537,29

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý
pobyt DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v
EUR:

Veriteľ: Slovenská záručná a
rozvojová banka, a. s.
Záložné právo
Zabezpečená suma: 290 452,92 €
Deň vzniku: 03.12.1999
Deň registrácie: 03.12.1999
Čas registrácie: 09:55
Poradie sa riadi: Deň registrácie
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva: Zmluva
na nehnuteľnosť č. 117/99-N
uzavretá dňa 24.11.1999. Záložné
právo vzniklo registráciou:
katastrálnym odborom Okresného
úradu v Ilave dňa 03.12.1999, obec
Ilava, okres Ilava, LV č. 1746, vklad
povolený katastrálnym odborom
Okresného úradu v Ilave dňa
03.12.1999 pod V 2828/99
Právny dôvod vzniku pohľadávky:

Veriteľ: Slovenská záručná a
rozvojová banka, a. s.
Záložné právo
Zabezpečená suma: 290 452,92 €
Deň vzniku: 03.12.1999
Deň registrácie: 03.12.1999
Čas registrácie: 09:55
Poradie sa riadi: Deň registrácie
Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva: Zmluva
na nehnuteľnosť č. 117/99-N
uzavretá dňa 24.11.1999. Záložné
právo vzniklo registráciou:
katastrálnym odborom Okresného
úradu v Ilave dňa 03.12.1999, obec
Ilava, okres Ilava, LV č. 1746, vklad
povolený katastrálnym odborom
Okresného úradu v Ilave dňa
03.12.1999 pod V 2828/99
Právny dôvod vzniku pohľadávky:

V Bratislave, 17.06.2016
KRIVANKON k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 23.06.2016

K014740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v
Košeci v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zliechavská cesta 384, 018 64 Košeca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 200 115
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2013 S 1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava (Úprava) súpisu všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Trenčín, č. k.: 38K/40/2013-1406 zo dňa 24.03.2015, zverejneným v Obchodnom
vestníku 62/2015 vydanom dňa 31.03.2015, bol dňom 01.04.2015 odvolaný z funkcie správcu úpadcu
Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v Košeci v konkurze, so sídlom Zliechovská cesta 384, 018 64
Košeca, IČO: 00 200 115 JUDr. Matúš Košara, so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín a
ustanovený do funkcie správcu úpadcu Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v Košeci v konkurze, so
sídlom Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca, IČO: 00 200 115 spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava, značka správcu S1704.
Správca týmto opravuje zverejnený súpis všeobecnej podstaty zo dňa 08.03.2016 tým spôsobom, že opätovne
zverejňuje všetky súpisové položky uvedené v OV 46/2016 pod č. K005068 s doplneným chýbajúcim stĺpcom
označeným ako "Spoluvlastnícky podiel úpadcu".

Číslo

1

2

Hlavná
kategória

Názov

peňažná
pohľadávka

Súpisová
hodnota Množstvo Detaily
(EUR)

Popis

Právny dôvod vzniku: § 48 ZKR
202
Peňažná pohľadávka – nevyplatený výťažok, ktorý je
1
464,82 €
súčasťou konkurznej podstaty

budova bez
súpisného čísla, druh kravín postavená na parcele
nehnuteľnosti stavby
registra C-KN č. 122 pre k.ú.
poľnohospodárska
Horná Poruba
budova, kravín

6 000,00
1
€

Spoluvlastnícky podiel
úpadcu

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum narodenia
DLŽNÍKA: 36348716
Obchodné meno / Meno
a priezvisko DLŽNÍKA:
PD Košeca a.s.
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA: Zliechovská
cesta 384, 018 64
Košeca
Stav pohľadávky
(exekučný titul, súdne
konanie):
Právny dôvod vzniku
pohľadávky: § 48 ZKR –
nevyplatený výťažok,
ktorý je súčasťou
konkurznej podstaty
Suma istiny v EUR: 202
464,82
Číslo parcely na ktorej
stavba stojí:
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným číslom:
Číslo LV:
Katastrálne územie:
Súpisné číslo:
Štát:
Obec: Horná Poruba
Druh nehnuteľnosti:

1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo parcely na ktorej
stavba stojí:
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným číslom:
Číslo LV:
Katastrálne územie:
Súpisné číslo:
Štát:
Obec: Horná Poruba
Druh nehnuteľnosti:

1/1

3

nehnuteľnosti

stavba bez súpisného
sklad postavená na parcele
čísla, druh stavby
registra C-KN č. 117 pre k.ú.
poľnohospodárska
Horná Poruba
budova, sklad

4

hnuteľný
majetok

súbor hnuteľných vecí - železná
súbor hnuteľných vecí
konštrukcia na strechu,
- železná konštrukcia
500,00 € 1
nachádzajúca sa v Košeckom
na strechu
Podhradí

Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebovaná

1/1

Trvalé trávnaté
porasty

Termín dražby:
Číslo LV: 1419
Číslo parcely: 1133 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Horná Poruba
Výmera: 212 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Horná Poruba
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

1/1

5

6

7

nehnuteľnosti

peňažná
pohľadávka

Trvalé trávnaté porasty

5 000,00
1
€

50,00 €

1

Právny dôvod vzniku: § 48 ZKR
72 942,90
Peňažná pohľadávka – nevyplatený výťažok, ktorý je
1
€
súčasťou konkurznej podstaty

budova bez
súpisného čísla, druh kravín postavená na parcele
nehnuteľnosti stavby
registra C-KN č. 118 pre k.ú.
poľnohospodárska
Horná Poruba
budova, kravín

6 000,00
1
€

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno / Meno
a priezvisko DLŽNÍKA:
Mgr. Ing. Ivan Šteiner,
PhD. – súdny exekútor
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA: Lipová 7, 915
01 Nové Mesto nad
Váhom
Stav pohľadávky
(exekučný titul, súdne
konanie):
Právny dôvod vzniku
pohľadávky: § 48 ZKR –
nevyplatený výťažok,
ktorý je súčasťou
konkurznej podstaty
Suma istiny v EUR: 72
942,90
Číslo parcely na ktorej
stavba stojí:
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným číslom:
Číslo LV:
Katastrálne územie:
Súpisné číslo:
Štát:
Obec: Horná Poruba
Druh nehnuteľnosti:

1/1

Druh CP: Družstevný
podielnický list
Forma CP: na meno
ISIN: SK8110000897
Mena na ktorú CP znie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8

cenné
papiere

Cenný papier

Družstevný podielnický list, 170
0,00 €
ks

9

hnuteľný
majetok

Nákladné vozidlo
Praga V3S IL403AT

Evidenčné číslo: IL 403 AT

10

hnuteľný
majetok

Dobytčia váha

200,00 € 1

11

hnuteľný
majetok

Radlica na sneh

150,00 € 1

12

hnuteľný
majetok

Elektrický rebrík
výsuvný

13

hnuteľný
majetok

Náves - plaťák

14

hnuteľný
majetok

Garáž 1

Garáž

500,00 € 1

15

hnuteľný
majetok

Garáž 2

Garáž

500,00 € 1

16

hnuteľný
majetok

Garáž 3

Garáž

500,00 € 1

17

hnuteľný
majetok

Garáž 4

Garáž

500,00 € 1

18

hnuteľný
majetok

Garáž 5

Garáž

500,00 € 1

19

hnuteľný
majetok

Predčistička obilia

Predčistička obilia

1 000,00
1
€

20

hnuteľný
majetok

Plechový sklad

Plechový sklad

150,00 € 1

21

hnuteľný
majetok

Plechový sklad

Plechový sklad

150,00 € 1

22

hnuteľný
majetok

Silo

Silo

100,00 € 1

23

hnuteľný
majetok

Obytný príves

Obytný príves

200,00 € 1

24

hnuteľný
majetok

Kontajner

Kontajner

300,00 € 1

25

hnuteľný
majetok

Vlečka 7 tonová

Vlečka 7 tonová

200,00 € 1

26

hnuteľný
majetok

Nesené brány

Nesené brány

200,00 € 1

27

hnuteľný
majetok

Plechový prístrešok

Plechový prístrešok

300,00 € 1

28

hnuteľný
majetok

Príves fekál

Príves fekál

350,00 € 1

29

hnuteľný
majetok

Náves na prevoz
dobytka

Náves na prevoz dobytka

300,00 € 1

170

500,00 € 1

Elektrický rebrík výsuvný

150,00 € 1
150,00 € 1

Deň vydania: 23.06.2016
Mena na ktorú CP znie:
EURO
Menovitá hodnota: 33,19
EUR/kus
Označenie emitenta:
Poľnohospodárske
družstvo 1. Máj so
sídlom v Košeci
Podoba: Zaknihovaný
Nominálna hodnota:
33,19 EUR/kus
Poradové číslo: 1 - 170
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
Opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebovaná
Stav opotrebovania:
Opotrebovaný
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebovaná
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované

1/1

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
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30

hnuteľný
majetok

Náves

Náves

250,00 € 1

31

hnuteľný
majetok

NTVS - horal, na zber
NTVS - horal, na zber sena 1
sena 1

450,00 € 1

32

hnuteľný
majetok

NTVS - horal, na zber
NTVS - horal, na zber sena 2
sena 2

450,00 € 1

33

hnuteľný
majetok

Kombajn E 512

Kombajn E 512

3 000,00
1
€

34

hnuteľný
majetok

Náves na prevoz
dobytka

Náves na prevoz dobytka

200,00 € 1

35

hnuteľný
majetok

Náves na prevoz
dobytka

Náves na prevoz dobytka

200,00 € 1

36

hnuteľný
majetok

Pluh 3-radličný

Pluh 3-radličný

150,00 € 1

37

hnuteľný
majetok

Pluh 4-radličný

Pluh 4-radličný

200,00 € 1

38

hnuteľný
majetok

Násypník

Násypník

450,00 € 1

39

hnuteľný
majetok

Sústruh

Sústruh

500,00 € 1

40

hnuteľný
majetok

Stojanová vŕtačka

Stojanová vŕtačka

500,00 € 1

41

hnuteľný
majetok

Mosadzná socha

Mosadzná socha

200,00 € 1

42

nehnuteľnosti Orná pôda

Orná pôda

250,00 € 1

43

nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté porasty

40,00 €

44

nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

1

650,00 € 1

Deň vydania: 23.06.2016
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
opotrebované
Termín dražby:
Číslo LV: 2793
Číslo parcely: 127 - E
Druh pozemku: Orná
pôda
Katastrálne územie:
Ilava
Výmera: 634 m2
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ilava
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2793
Číslo parcely: 685/101 E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ilava
Výmera: 115 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ilava
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2793
Číslo parcely: 1156 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ilava
Výmera: 1 651 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ilava

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

1/1

1/1

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

35

Obchodný vestník 121/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.06.2016
Obec: Ilava
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

45

46

47

48

49

nehnuteľnosti Ostatné plochy

nehnuteľnosti Ostatné plochy

nehnuteľnosti 6-bytová jednotka

nehnuteľnosti

nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté
porasty

Ostatné plochy

Ostatné plochy

6-bytová jednotka

Trvalé trávnaté porasty

Trvalé trávnaté porasty

690,00 € 1

Termín dražby:
Číslo LV: 2793
Číslo parcely: 2575 - E
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
1/1
Ilava
Výmera: 1 728 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ilava
Druh nehnuteľnosti:

650,00 € 1

Termín dražby:
Číslo LV: 2793
Číslo parcely: 2576 - E
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
Ilava
1/1
Výmera: 1 636 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ilava
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

9 075,00
1
€

Číslo parcely na ktorej
stavba stojí: 600/2
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným číslom:
Skala 4
Číslo LV: 1746
1/1
Katastrálne územie:
Ilava
Súpisné číslo: 646
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ilava
Druh nehnuteľnosti: Byty

10,00 €

Termín dražby:
Číslo LV: 2387
Číslo parcely: 445/6 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
1/2
Výmera: 227 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

10,00 €

1

1

Termín dražby:
Číslo LV: 2387
Číslo parcely: 445/601 E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
1/2
Ladce
Výmera: 231 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1181/4 - C
Druh pozemku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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50

nehnuteľnosti

51

52

53

Zastavané plochy a
nádvoria

Konkurzy a reštrukturalizácie

Zastavané plochy a nádvoria

5,00 €

1

nehnuteľnosti Orná pôda

Orná pôda

20,00 €

1

nehnuteľnosti Orná pôda

Orná pôda

20,00 €

1

nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

15,00 €

1

54

nehnuteľnosti Orná pôda

Orná pôda

30,00 €

1

55

nehnuteľnosti Orná pôda

Orná pôda

30,00 €

1

Deň vydania: 23.06.2016
Druh pozemku:
Zastavané plochy a
nádvoria
Katastrálne územie:
4265/135168
Ladce
Výmera: 74 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 424 - E
Druh pozemku: Orná
pôda
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 2 549 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 445/1 - E
Druh pozemku: Orná
pôda
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 2 318 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 489 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 5 280 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1320 - E
Druh pozemku: Orná
pôda
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 3 352 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1321 - E
Druh pozemku: Orná
pôda
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 3 079 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce

4265/135168

4265/135168

4265/135168

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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56

nehnuteľnosti Orná pôda

Orná pôda

30,00 €

1

57

nehnuteľnosti Orná pôda

Orná pôda

60,00 €

1

58

nehnuteľnosti Orná pôda

Orná pôda

120,00 € 1

59

nehnuteľnosti Orná pôda

Orná pôda

5,00 €

1

60

nehnuteľnosti Orná pôda

Orná pôda

15,00 €

1

Deň vydania: 23.06.2016
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1322 - E
Druh pozemku: Orná
pôda
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 3 012 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1323/1 - E
Druh pozemku: Orná
pôda
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 7 510 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1339 - E
Druh pozemku: Orná
pôda
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 15 169 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1341 - E
Druh pozemku: Orná
pôda
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 381 m2
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1342/1 - E
Druh pozemku: Orná
pôda
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 1 732 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1342/101
-E

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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61

nehnuteľnosti Orná pôda

Orná pôda

2,00 €

1

62

nehnuteľnosti Orná pôda

Orná pôda

10,00 €

1

63

nehnuteľnosti Orná pôda

Orná pôda

5,00 €

1

64

nehnuteľnosti Orná pôda

Orná pôda

15,00 €

1

65

nehnuteľnosti Orná pôda

Orná pôda

10,00 €

1

66

nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

15,00 €

1

Deň vydania: 23.06.2016
-E
Druh pozemku: Orná
pôda
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 156 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1344 - E
Druh pozemku: Orná
pôda
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 957 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1345/3 - E
Druh pozemku: Orná
pôda
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 267 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1346/1 - E
Druh pozemku: Orná
pôda
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 1 867 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1347/1 - E
Druh pozemku: Orná
pôda
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 1 281 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1377/1 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 4 050 m²
Štát: Slovenská

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 23.06.2016
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

67

nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté
porasty

68

nehnuteľnosti

69

nehnuteľnosti Orná pôda

70

71

nehnuteľnosti

nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

270,00 € 1

Trvalé trávnaté porasty

30,00 €

1

Orná pôda

50,00 €

1

Trvalé trávnaté porasty

10,00 €

Trvalé trávnaté porasty

2,00 €

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1377/2 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 89 930 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1377/101
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
4265/135168
Ladce
Výmera: 10 096 m2
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1422 - E
Druh pozemku: Orná
pôda
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 4 831 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky

1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1428/1 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 3 116 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1428/3 - E
Druh pozemku: Ladce
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 336 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363

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

72

nehnuteľnosti

73

nehnuteľnosti Orná pôda

74

75

76

77

nehnuteľnosti

nehnuteľnosti

nehnuteľnosti

nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté
porasty

Konkurzy a reštrukturalizácie

Trvalé trávnaté porasty

2,00 €

1

Orná pôda

5,00 €

1

Trvalé trávnaté porasty

80,00 €

Trvalé trávnaté porasty

30,00 €

Trvalé trávnaté porasty

30,00 €

Trvalé trávnaté porasty

10,00 €

Deň vydania: 23.06.2016
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1428/301
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
4265/135168
Ladce
Výmera: 565 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1519/1 - E
Druh pozemku: Orná
pôda
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 461 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky

1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1600 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 24 856 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1605/1 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 10 639 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1605/2 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 10 701 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

1

4265/135168

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1647/2 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 3 468 m²

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 23.06.2016
Výmera: 3 468 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

78

79

80

81

82

nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

nehnuteľnosti Ostatné plochy

nehnuteľnosti Orná pôda

nehnuteľnosti

nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

Ostatné plochy

Orná pôda

120,00 € 1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1654 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 39 482 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

60,00 €

1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1740 - E
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 20427 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1773 - E
Druh pozemku: Orná
pôda
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 5451 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky

4265/135168

1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1780 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 8551 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

4265/135168

50,00 €

Trvalé trávnaté porasty

25,00 €

Trvalé trávnaté porasty

30,00 €

1

4265/135168

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1739/501
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
4265/135168
Ladce
Výmera: 9228 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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83

nehnuteľnosti

84

Trvalé trávnaté
porasty

Konkurzy a reštrukturalizácie

Trvalé trávnaté porasty

30,00 €

1

nehnuteľnosti Ostatné plochy

Ostatné plochy

6,00 €

1

85

nehnuteľnosti Ostatné plochy

Ostatné plochy

1,00 €

1

87

nehnuteľnosti Ostatné plochy

Ostatné plochy

5,00 €

1

88

nehnuteľnosti Ostatné plochy

Ostatné plochy

3,00 €

1

89

nehnuteľnosti Ostatné plochy

Ostatné plochy

12,00 €

1

Deň vydania: 23.06.2016
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1739/502
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 10656 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1803/501
-E
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 2069 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1803/503
-E
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 42 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1808/501
-E
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 1448 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1808/503
-E
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 863 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1809/501
-E
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
Ladce

4265/135168

4265/135168

4265/135168

4265/135168

4265/135168

4265/135168

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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90

91

92

93

94

nehnuteľnosti Ostatné plochy

nehnuteľnosti Ostatné plochy

nehnuteľnosti Ostatné plochy

nehnuteľnosti

nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté
porasty

Konkurzy a reštrukturalizácie

Ostatné plochy

1,00 €

Ostatné plochy

3,00 €

Ostatné plochy

18,00 €

Trvalé trávnaté porasty

9,00 €

Trvalé trávnaté porasty

36,00 €

1

Deň vydania: 23.06.2016
Ladce
Výmera: 3965 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1809/503
-E
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
4265/135168
Ladce
Výmera: 125 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1811 - E
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 1061 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1812 - E
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 5783 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1814 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 3264 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

1

4265/135168

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1814/501
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
4265/135168
Ladce
Výmera: 11734 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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95

nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

2,00 €

1

96

nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

80,00 €

1

97

nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

5,00 €

1

98

nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

12,00 €

1

99

nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

4,00 €

1

100 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

28,00 €

1

Deň vydania: 23.06.2016
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1815/504
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 686 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1816/501
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 25809 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1816/502
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 1429 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1817/501
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 3571 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1817/503
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 1161 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1817/506
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce

4265/135168

4265/135168

4265/135168

4265/135168

4265/135168

4265/135168
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Konkurzy a reštrukturalizácie

porasty

101 nehnuteľnosti

102 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté
porasty

103 nehnuteľnosti Ostatné plochy

104 nehnuteľnosti

105 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté
porasty

Deň vydania: 23.06.2016
Ladce
Výmera: 7070 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

Trvalé trávnaté porasty

1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1818 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 12793 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

4265/135168

100,00 € 1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1819 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 28998 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

4265/135168

35,00 €

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1820 - E
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 8719 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

60,00 €

Trvalé trávnaté porasty

Ostatné plochy

Trvalé trávnaté porasty

Trvalé trávnaté porasty

1

190,00 € 1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1821 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 53516 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:

4265/135168

50,00 €

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1822 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 13194 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

4265/135168

1

Termín dražby:
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106 nehnuteľnosti

107 nehnuteľnosti

108 nehnuteľnosti

109 nehnuteľnosti

110 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté
porasty

111 nehnuteľnosti Ostatné plochy

Konkurzy a reštrukturalizácie

Trvalé trávnaté porasty

Trvalé trávnaté porasty

Trvalé trávnaté porasty

220,00 € 1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1823/501
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
4265/135168
Ladce
Výmera: 73917 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

6,00 €

1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1824 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 1701 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

4265/135168

1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1825 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 12166 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

4265/135168

170,00 € 1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1827 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 57740 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

4265/135168

175,00 € 1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1828 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 58163 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

4265/135168

35,00 €

Trvalé trávnaté porasty

Trvalé trávnaté porasty

Ostatné plochy

Deň vydania: 23.06.2016

60,00 €

1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1829 - E
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
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111 nehnuteľnosti Ostatné plochy

112 nehnuteľnosti Ostatné plochy

113 nehnuteľnosti Ostatné plochy

114 nehnuteľnosti Ostatné plochy

Konkurzy a reštrukturalizácie
Ostatné plochy

60,00 €

Ostatné plochy

50,00 €

Ostatné plochy

11,00 €

Ostatné plochy

15,00 €

1

Deň vydania: 23.06.2016
Ladce
Výmera: 19990 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

4265/135168

1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1830 - E
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 16686 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1833 - E
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 3734 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

1

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1835 - E
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 4953 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

115 nehnuteľnosti Ostatné plochy

Ostatné plochy

3,00 €

1

116 nehnuteľnosti Ostatné plochy

Ostatné plochy

6,00 €

1

Termín dražby:
Číslo LV: 3438
Číslo parcely: 1803/502
-E
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
4265/135168
Ladce
Výmera: 1018 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 3438
Číslo parcely: 1808/502
-E
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
4265/135168
Ladce
Výmera: 1875 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
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117 nehnuteľnosti Ostatné plochy

Konkurzy a reštrukturalizácie

Ostatné plochy

3,00 €

1

118 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

9,00 €

1

119 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

2,00 €

1

120 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

2,00 €

1

121 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

35,00 €

1

Trvalé trávnaté

Deň vydania: 23.06.2016
Termín dražby:
Číslo LV: 3438
Číslo parcely: 1809/502
-E
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 931 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 3438
Číslo parcely: 1815/502
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 3312 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 3438
Číslo parcely: 1815/503
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 768 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 3438
Číslo parcely: 1815/505
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 828 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 3438
Číslo parcely: 1816/503
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 11895 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 3438
Číslo parcely: 1816/504
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:

4265/135168

4265/135168

4265/135168

4265/135168

4265/135168
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Konkurzy a reštrukturalizácie

122 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

1,00 €

1

123 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

3,00 €

1

124 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

9,00 €

1

125 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

1,00 €

1

126 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

1,00 €

1

127 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

20,00 €

1

Deň vydania: 23.06.2016
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 32 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 3438
Číslo parcely: 1816/505
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 1013 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 3438
Číslo parcely: 1817/502
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 2927 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 3438
Číslo parcely: 1817/504
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 2 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 3438
Číslo parcely: 1817/505
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 2 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 3220
Číslo parcely: 1741 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Ladce
Výmera: 7556 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

4265/135168

4265/135168

4265/135168

4265/135168

4265/135168

4265/135168
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128 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

15,00 €

1

129 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

7,00 €

1

130 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

5,00 €

1

131 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

8,00 €

1

Orná pôda

380,00 € 1

132 nehnuteľnosti Orná pôda

Deň vydania: 23.06.2016
Termín dražby:
Číslo LV: 3220
Číslo parcely: 1770/501
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
4265/135168
Ladce
Výmera: 5289 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 3220
Číslo parcely: 1770/502
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
4265/135168
Ladce
Výmera: 2521 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 3220
Číslo parcely: 1770/503
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
4265/135168
Ladce
Výmera: 1648 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 924
Číslo parcely: 1823/503
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
4265/135168
Horovce
Výmera: 2473 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Horovce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 3221
Číslo parcely: 608/1 - C
Druh pozemku: Orná
pôda
Katastrálne územie:
Ladce
2579/5000
Výmera: 2 582 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 3221
Číslo parcely: 608/13 - C
Druh pozemku: Orná
pôda
Katastrálne územie:
Ladce
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133 nehnuteľnosti Orná pôda

134 nehnuteľnosti Ostatné plochy

135 nehnuteľnosti Ostatné plochy

136 nehnuteľnosti Ostatné plochy

Konkurzy a reštrukturalizácie
Orná pôda

50,00 €

Ostatné plochy

Ostatné plochy

1

Ladce
Výmera: 339 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky

2579/5000

120,00 € 1

Termín dražby:
Číslo LV: 3221
Číslo parcely: 608/14 - C
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
Ladce
2579/5000
Výmera: 2 437 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

20,00 €

Termín dražby:
Číslo LV: 3221
Číslo parcely: 608/15 - C
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
Ladce
2579/5000
Výmera: 446 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

1

12 000,00
1
€

Ostatné plochy

Deň vydania: 23.06.2016

137 nehnuteľnosti

Zastavané plochy a
nádvoria

Zastavané plochy a nádvoria

180,00 € 1

138 nehnuteľnosti

Zastavané plochy a
nádvoria

Zastavané plochy a nádvoria

80,00 €

1

Termín dražby:
Číslo LV: 609
Číslo parcely: 572 - C
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
Ladce
1/1
Výmera: 2 531 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1313
Číslo parcely: 1104 - C
Druh pozemku:
Zastavané plochy a
nádvoria
Katastrálne územie:
4265/135168
Ladce
Výmera: 1 189 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1313
Číslo parcely: 1105 - C
Druh pozemku:
Zastavané plochy a
nádvoria
Katastrálne územie:
4265/135168
Ladce
Výmera: 535 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
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139 nehnuteľnosti Orná pôda

140 nehnuteľnosti

141 nehnuteľnosti

142 nehnuteľnosti

143

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté
porasty

iné majetkové
Agrafa nájom 04/15
hodnoty

144 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Konkurzy a reštrukturalizácie

Orná pôda

30,00 €

Trvalé trávnaté porasty

Trvalé trávnaté porasty

1

Deň vydania: 23.06.2016
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1419
Číslo parcely: 1109/3 - E
Druh pozemku: Orná
pôda
Katastrálne územie:
Horná Poruba
1/1
Výmera: 94 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Horná Poruba
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky

500,00 € 1

Termín dražby:
Číslo LV: 1419
Číslo parcely: 1118/1 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Horná Poruba
1/1
Výmera: 2 913 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Horná Poruba
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

30,00 €

Termín dražby:
Číslo LV: 1419
Číslo parcely: 1118/2 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Horná Poruba
1/1
Výmera: 160 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Horná Poruba
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

1

Trvalé trávnaté porasty

120,00 € 1

Termín dražby:
Číslo LV: 1419
Číslo parcely: 1127 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Horná Poruba
Výmera: 629 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Horná Poruba
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

Agrafa nájom 04/15

480,00 € 1

Príslušný register:
Označenie v registri:

Trvalé trávnaté porasty

100,00 € 1

1/1

1/1

Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 343/501 E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
56487163/100000000
Podhradie
Výmera: 1 923 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
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145 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

60,00 €

1

146 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

60,00 €

1

147 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

4 000,00
1
€

148 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

8 000,00
1
€

149 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

2 000,00
1
€

Deň vydania: 23.06.2016
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 343/502 E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
Výmera: 1 393 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 343/503 E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
Výmera: 1 417 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 343/504 E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
Výmera: 80 059 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 343/505 E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
Výmera: 170 930 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 343/506 E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
Výmera: 44 681 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké

56487163/100000000

56487163/100000000

56487163/100000000

56487163/100000000

56487163/100000000
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150 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

120,00 € 1

151 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

600,00 € 1

152 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

550,00 € 1

153 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

1 200,00
1
€

154 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

1 100,00
1
€

Deň vydania: 23.06.2016
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 422/1 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
56487163/100000000
Výmera: 2 450 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 422/2 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
56487163/100000000
Výmera: 12 710 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 422/3 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
56487163/100000000
Výmera: 12 090 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 18897 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
56487163/100000000
Výmera: 25 893 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 1995/1 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
56487163/100000000
Výmera: 22 352 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
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155 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

1 700,00
1
€

156 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

2 100,00
1
€

157 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

3 100,00
1
€

158 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

100,00 € 1

159 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

8 000,00
1
€

Deň vydania: 23.06.2016
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 1995/2 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
56487163/100000000
Výmera: 34 797 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 2343/1 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
56487163/100000000
Výmera: 43 590 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 2343/2 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
56487163/100000000
Výmera: 63 032 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 2343/3 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
56487163/100000000
Výmera: 2 026 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 2343/4 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
56487163/100000000
Výmera: 168 508 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
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160 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

100,00 € 1

161 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

300,00 € 1

162 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

1 900,00
1
€

163 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

1 600,00
1
€

164 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

30,00 €

1

Deň vydania: 23.06.2016
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 2343/6 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
56487163/100000000
Výmera: 2 327 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 2343/8 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
56487163/100000000
Výmera: 6 330 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné objekty
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 2348/1 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
56487163/100000000
Výmera: 39 525 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 2348/11 E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
56487163/100000000
Podhradie
Výmera: 33 467 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 7106 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
56487163/100000000
Výmera: 583 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
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165 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

20,00 €

1

166 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

40,00 €

1

167 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

30,00 €

1

168 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

40,00 €

1

169 nehnuteľnosti

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

50,00 €

1

Deň vydania: 23.06.2016
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 7108 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
Výmera: 494 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Poľnohospodárske
pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 7110 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
Výmera: 773 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 7111 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
Výmera: 741 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 7112 - E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
Výmera: 961 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 7113/501
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
Podhradie
Výmera: 1 045 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Termín dražby:
Číslo LV: 1434

56487163/100000000

56487163/100000000

56487163/100000000

56487163/100000000

56487163/100000000
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170 nehnuteľnosti

171

hnuteľný
majetok

peňažná
172
pohľadávka

173

174

hnuteľný
majetok

hnuteľný
majetok

Konkurzy a reštrukturalizácie

Trvalé trávnaté
porasty

Trvalé trávnaté porasty

50,00 €

nádrž na PHM - NN
25

nádrž na PHM - NN 25

2 000,00
1
€

1

Deň vydania: 23.06.2016
Číslo LV: 1434
Číslo parcely: 7113/502
-E
Druh pozemku: Trvalé
trávnaté porasty
Katastrálne územie:
Veľké Košecké
56487163/100000000
Podhradie
Výmera: 934 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Košecké
Podhradie
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky
Stav opotrebovania:
Opotrebovaný

1/1

Peňažná pohľadávka - Právny
dôvod vzniku: § 48 ZKR –
1 970,88
Peňažná pohľadávka
1
nevyplatený výťažok, ktorý je €
súčasťou konkurznej podstaty

IČO / Dátum narodenia
DLŽNÍKA: 31320155
Obchodné meno / Meno
a priezvisko DLŽNÍKA:
Všeobecná úverová
banka, a.s.
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA: Mlynské nivy 1/1
1, 829 90 Bratislava
Právny dôvod vzniku
pohľadávky: Právny
dôvod vzniku: § 48 ZKR
– nevyplatený výťažok,
ktorý je súčasťou
konkurznej podstaty

Silážna jama

Silážna jama sa nachádza na
cudzom pozemku na parc. č.
719, LV č. 3458, k. ú. Ilava. Je
1 140,00
z časti rozobraná a stratila svoj
1
€
účel. Zvyšok jamy je tvorený
betónovými blokmi o výmere
100 x 300 cm v tvare T.

Rok výroby:
Stav opotrebovania:
silážna jama stratila svoj
účel použitia, niektoré
betónové bloky sú
poškodené a niektoré
1/1
zasypané - spojené so
zvýšenými nákladmi na
demontáž.
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné objekty

silážna jama

Silážna jama sa nachádza na
cudzom pozemku na parcele
registra C-KN č. 902/2
nachádzajúca sa v k.ú.
Košecké Podhradie. Jama je 1 860,00
1
tvorená 62 betónovými blokmi €
o výmere 150 x 300 cm, ktoré
sú vzájomne pospájané do
písmena U a vytvárajú tak
funkčnosť danej jamy.

Rok výroby:
Stav opotrebovania:

1/1
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175

176

177

178

hnuteľný
majetok

hnuteľný
majetok

hnuteľný
majetok

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.06.2016

silážna jama

Silážna jama sa nachádza na
cudzom pozemku na parcele
registra C-KN č. 401/1
nachádzajúca sa v k.ú.
Košecké Podhradie. Jama je 1 400,00
1
tvorená 70 betónovými blokmi €
o výmere 100 x 300 cm, ktoré
sú vzájomne pospájané do
písmena U a vytvárajú tak
funkčnosť danej jamy.

Rok výroby:
Stav opotrebovania:

1/1

silážna jama

Silážna jama sa nachádza na
cudzom pozemku na parcele
registra C-KN č. 1804/2
nachádzajúca sa v k.ú. Košeca.
Jama je tvorená 61 betónovými 1 830,00
1
blokmi o výmere 150 x 300
€
cm, ktoré sú vzájomne
pospájané do písmena U a
vytvárajú tak funkčnosť danej
jamy.

Rok výroby:
Stav opotrebovania:

1/1

silážna jama

Silážna jama sa nachádza na
cudzom pozemku na parcele
registra C-KN č. 116
nachádzajúca sa v k.ú. Horná
Poruba. . Jama je tvorená 50
betónovými blokmi o výmere
100 x 300 cm, ktoré sú
vzájomne pospájané do
písmena U a vytvárajú tak
funkčnosť danej jamy.

Rok výroby:
Stav opotrebovania:

1/1

Príslušný register:
Označenie v registri:

1/1

Príjem za prenájom
iné majetkové
poľnohospodárskej
hodnoty
pôdy úpadcu

1 000,00
1
€

Príjem za prenájom
poľnohospodárskej pôdy
úpadcu (zapísanej v súpise
majetku pod č. 180. 178. 177.
176. 175. 174. 172. 168. 135.
134. 133. 132. 131. 130. 129. 1 400,00
1
128. 127. 126. 125. 124. 123. €
122. 121. 120. 119. 146. 118.
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Deň vydania: 23.06.2016

122. 121. 120. 119. 146. 118.
117. 143. 141. 116. 115. 114.
113. 112. 110. 111. 109. 108.
106. 105. 94. 90. 74. 73. 72.)
za roky 2010 - 2014

179

iné majetkové Príjem za prenájom
hodnoty
stavby

Príjem za prenájom stavby v
Hornej Porube za obdobie
03/2014 - 03/2015

6 240,00
1
€

Príslušný register:
Označenie v registri:

1/1

180

iné majetkové Príjem za prenájom
hodnoty
silážnej jamy

Príjem za prenájom silážnej
jamy v Košeci za obdobie
10/2014 - 12/2014

135,00 € 1

Príslušný register:
Označenie v registri:

1/1

181

iné majetkové Príjem za prenájom
hodnoty
silážnej jamy

Príjem za prenájom silážnej
jamy v Ilave za obdobie
10/2014 - 12/2014

135,00 € 1

Príslušný register:
Označenie v registri:

1/1

182

Príjem za prenájom 6 Príjem za prenájom 6 bytovej
iné majetkové
bytovej jednotky v
jednotky v Ilave za obdobie
hodnoty
Ilave
03/2014 - 09/2015

4 560,00
1
€

Príslušný register:
Označenie v registri:

1/1

183

iné majetkové prenájom silážna
hodnoty
jama

45,00 €

1

1/1

184

iné majetkové
penájom silážna jama penájom silážna jama
hodnoty

45,00 €

1

1/1

185

iné majetkové prenájom Horná
hodnoty
Poruba

prenájom Horná Poruba

480,00 € 1

1/1

186

iné majetkové prenájom bytovka
hodnoty
Ilava

prenájom bytovka Ilava

240,00 € 1

1/1

187

iné majetkové Prenájom bytovka
hodnoty
Ilava

Prenájom bytovka Ilava

240,00 € 1

1/1

188

iné majetkové prenájom vytovka
hodnoty
Ilava

prenájom vytovka Ilava

240,00 € 1

1/1

189

iné majetkové
ČSOB úrok z účtu
hodnoty

ČSOB úrok z účtu

0,03 €

1

1/1

190

iné majetkové prenájom bytovka
hodnoty
Ilava

prenájom bytovka Ilava

240,00 € 1

1/1

191

iné majetkové prenájom bytovka
hodnoty
Ilava

prenájom bytovka Ilava

240,00 € 1

1/1

192

iné majetkové prenájom bytovka
hodnoty
Ilava

prenájom bytovka Ilava

240,00 € 1

1/1

193

iné majetkové
ČSOB úrok z účtu
hodnoty

ČSOB úrok z účtu

0,04 €

1

1/1

194

iné majetkové prenájom bytovka
hodnoty
Ilava

prenájom bytovka Ilava

240,00 € 1

1/1

195

iné majetkové
ČSOB úrok z účtu
hodnoty

ČSOB úrok z účtu

0,01 €

1/1

prenájom silážna jama

1

iné majetkové
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196

iné majetkové
AGRAFA nájom
hodnoty

AGRAFA nájom

480,00 € 1

1/1

197

iné majetkové
Agrafa nájom
hodnoty

Agrafa nájom

90,00 €

1

1/1

198

iné majetkové
Agrafa nájom
hodnoty

Agrafa nájom

90,00 €

1

1/1

199

iné majetkové prenájom bytovka
hodnoty
Ilava

prenájom bytovka Ilava

240,00 € 1

1/1

200

hnuteľný
majetok

váha pre diaľničné vozidlá,
max. záťaž 40 ton, rozmery 16
800,00 € 1
x 2,8 m Zn.: NAGEMA, r.
výroby 1988

váha pre diaľničné
vozidlá

201 nehnuteľnosti

Rok výroby: 1988
Stav opotrebovania:

1/1

3 000,00
1
€

Číslo parcely na ktorej
stavba stojí:
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným číslom:
Číslo LV:
Katastrálne územie:
Súpisné číslo:
Štát:
Obec:
Druh nehnuteľnosti:

1/1

administratívna budova a soc.
zariadenia postavená na
4 000,00
1
parcele registra C-KN č. 119
€
pre k.ú. Horná Poruba

Číslo parcely na ktorej
stavba stojí:
Termín dražby:
Adresa spolu s
orientačným číslom:
Číslo LV:
Katastrálne územie:
Súpisné číslo:
Štát:
Obec: Horná Poruba
Druh nehnuteľnosti:

1/1

Ostatné plochy

Termín dražby:
Číslo LV: 2363
Číslo parcely: 1805 - E
Druh pozemku: Ostatné
plochy
Katastrálne územie:
Ladce
4265/135168
Výmera: 50 m²
Štát: Slovenská
republika
Obec: Ladce
Druh nehnuteľnosti:
Ostatné pozemky

stavba bez súpisného
senník postavená na parcele
čísla, druh stavby
registra C-KN č. 121 pre k.ú.
poľnohospodárska
Horná Poruba
budova, senník

budova bez
súpisného čísla, druh
stavby
202 nehnuteľnosti poľnohospodárska
budova,
administratívna
budova

203 nehnuteľnosti Ostatné plochy

1,00 €

1

v Bratislave, 17.06.2016
KRIVANKON k.s., správca
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K014741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Martina Gelienová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 5354/15, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1979
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu: Mgr. Martina Gelienová, bytom Tulská 5354/15, 974 04 Banská Bystrica, nar. 26.11.1979 zvoláva
prvú schôdzu veriteľov na deň 01.08.2016 o 10:00 hod., ktorá sa uskutoční v sídle kancelárie správcu na adrese:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ods. 2 ZKR
5. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 9:50 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.
SKP, k.s., správca

K014742
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:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Oznámenie o preradení súpisovej zložky majetku zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa
Správca konkurznej podstaty úpadcu Mgr. Jana Fečková, rod. Takáčová, nar. 09.03.1976, bytom Miškovecká 19,
040 11 Košice v súlade s ust. § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov v spojení s ust. § 40 ods. 1 písm. b) Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. oznamuje preradenie súpisovej zložky majetku:
Súpisová zložka: Byt

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

63

Obchodný vestník 121/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.06.2016

číslo bytu: 12, číslo poschodia: 4, číslo vchodu: 19, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 1025 na pozemku
parc. reg. C-KN č. 3689, č.3690, ulica Miškovecká, Košice, podiel na spoločných častiach, na spoločných
zariadeniach, na príslušenstve domu a podiel k pozemku: 179/10000-ín, štát: SR, okres: Košice IV, obec: Košice –
Juh, katastrálne územie: Južné Mesto, list vlastníctva č.: 12736, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 ako BSM,
súpisová hodnota: 65.000,00 EUR
zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653, číslo zabezpečenej pohľadávky
v Zozname pohľadávok : 9
Spoločenstvo vlastníkov bytov Košice, Miškovecká 18, Košice, IČO: 30 685 672, číslo zabezpečenej pohľadávky
v Zozname pohľadávok: 10 ( pohľadávka bola popretá správcom čo do poradia zabezpečenia dňa 17.6.2016 )

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K014743
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č.

81

Celková
suma

Mena Právny dôvod

4,09

príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci máj
JUHOS-Frigotransport s.r.o.,
2016 v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72
EUR
Cintorínska 264, 930 21 Jahodná,
ods. 2 ZKR postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
IČO: 46 863 974
exekúciou

Dlžník (zamestnávateľ)

Súpisová
hodnota

Typ zložky

4,09 €

Peňažná
pohľadávka

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K014744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Peressényi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzovská Lehôtka 1, 962 62 Bzovská Lehôtka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14. 4. 1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 24/2014 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 24/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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V zmysle § 76 ods. 3 Zákona 7/2005 Z. z. sa doplňuje súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku,
a to:

Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac máj 2016 v súpisovej hodnote 48,43 €.

Vo Zvolene, 20. 6. 2016.

JUDr. Vladimír Flíder
SKP

K014745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Zajac - BYTSTYLE
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dežerice 181, 957 03 Dežerice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 480 684
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29R/8/2010-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29R/8/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

PONUKOVÉ KONANIE – III. kolo

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

I.
Predmet speňaženia

1.Predmetom speňaženia sú:

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

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

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

II.
Všeobecné podmienky ponukového konania

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

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

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

4.
Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie ponúk bude výška ponúkanej kúpnej ceny, ktorá musí byť v III.
kole verejného ponukového konania minimálne vo výške 50 % súpisovej hodnoty hnuteľných vecí.

5.
Jednotlivé ponuky budú otvorené po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk a otvorení doručených obálok s ponukami, správca spíše zápisnicu o všetkých doručených
ponukách, ktorá bude obsahovať označenie záujemcu, predmet kúpy a ponúkanú kúpnu cenu.
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6.
Správca najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok vyhodnotí ponuky a spolu so zápisnicou podľa
bodu 5. tohto článku, toto vyhodnotenie zašle zástupcovi veriteľov.

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

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

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

10.

Správca má právo odmietnuť všetky doručené ponuky.

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

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

III.
Povinný obsah ponuky záujemcu

1.Každá ponuka záujemcu musí obsahovať :

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

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

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

c)označenie telefonického a mailového kontaktu na záujemcu,

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

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

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

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

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

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

IV.
Vyhodnotenie ponúk

1.
Víťazným záujemcom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil všetky podmienky tohto
ponukového konania a súčasne ponúkol najvyššiu kúpnu cenu z a súbor hnuteľných vecí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.
Ak budú viaceré ponuky zhodné, v takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca,
ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

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

V Považskej Bystrici, dňa 20.06.2016

JUDr. Karol Porubčin
správca

K014746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Auer von Welsbachstrasse 16, 9020 Klagenfurt, Rakúska republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/16/2015 S 1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/16/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
18.04.2016
23.05.2016
19.06.2016

Iná majetková hodnota
Iná majetková hodnota
Iná majetková hodnota

Zrážka zo mzdy úpadcu za 03/2016
Zrážka zo mzdy úpadcu za 04/2016
Zrážka zo mzdy úpadcu za 05/2016

112,30 €
112,30 €
125,22 €

K014747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Vitos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 646/14, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.5.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Veselovský
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/9/2016/S1572
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/9/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Peter Veselovský správca so sídlom kancelárie: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok oznamuje veriteľom
úpadcu: Ondrej Vitos, nar.: 13.5.1974, Hollého 646/14, Žilina, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, 2. poschodie administratívnej budovy, počas
pracovných dní, a to nasledovne: Po - Pi: od 9:00-12:00, 13:00-15:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu je
vhodné podávať písomne na uvedenej adrese sídla alebo mailom na adrese: skp.veselovskyp@gmail.com.
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V Ružomberku dňa 20.6.2016
Ing. Peter Veselovský, správca

K014748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Vitos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 646/14, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.5.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Veselovský
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/9/2016/S1572
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/9/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Peter Veselovský správca so sídlom kancelárie: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok ako správca konkurznej
podstaty úpadcu: Ondrej Vitos, nar.: 13.5.1974, Hollého 646/14, Žilina v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde
Žilina pod sp.zn. 1K/9/2016, v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, zvoláva prvú schôdzu veriteľov a to na deň 19.9.2016 o 10:00 hod. v kancelárii
správcu s nasledovným programom: 1. Prezentácia 2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania 3.
Rozhodovanie o výmene správcu. 4. Voľba zástupcu veriteľov 5. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov, a doklad totožnosti.

V Ružomberku dňa 20.6.2016
Ing. Peter Veselovský, správca

K014749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kráľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamanová 16, 956 12 Kamanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

OPRAVA OZNÁMENIA zverejneného v Obchonom vestníku č. 109/2016 dňa 7.6.2016 pod K013297,
predmetné oznámenie má správne znieť nasledovne:
Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2
ZKR za obdobie mesiacov
- máj 2016 v sume 48,64 eur

JUDr. Vlasta Suchanová, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Klimová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jamník 82, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
Podzávoz 302, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Imrich Šimulák, sídlo kancelárie Podzávoz 302, 022 01 Čadca , správca konkurznej podstaty úpadcu: Mário
Klimová, bytom Jamník 82, 033 01 Liptovský Hrádok, nar. 15. 02. 1958 , podľa ust. § 34 a § 35 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“),
zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 03. augusta 2016 o 10.00 hod (prezentácia od 9.45 hod.)
na adrese Podzávoz 302, 022 01 Čadca v kancelárii správcu na prvom poschodí.
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba zástupcu veriteľov (§ 107 ods. 2 ZKR),
4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR),
5. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Čadci dňa 20.06.2016
Mgr. Imrich Šimulák - správca

K014751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Andreja Hlinku 605/11, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/44/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/44/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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Iná majetková hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
súpisová hodnota a mena: 554,82 €

Iná majetková hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
súpisová hodnota a mena: 759,82 €

V Nitre, dňa 20.06.2016

JUDr. Andrea Pállová, správca

K014752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erich Diego Muranko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rampova 2422/12, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/30/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/30/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

A. Typ súpisnej položky majetku : iná majetková hodnota

súp.zl. suma v
právný dôvod vzniku
č.
€

dlžník

dátum
zapísania

dátum
uhrady

pozn

5

60

V zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. – časť mzdy v
úpadca 13.05.2016
rozsahu v akom môžu byť postihnuté exekúciou

13.05.2016

zložená úpadcom na
účet správcu

6

100

V zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. – časť mzdy v
úpadca 14.6.2016
rozsahu v akom môžu byť postihnuté exekúciou

14.6.2016

zložená úpadcom na
účet správcu
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K014753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Klbiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 951 17 Cabaj-Čápor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/8/2016 S 1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/8/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu.
JUDr.Tatiana Timoranská, správca úpadcu Adriana Klbiková, nar. 29.5.1973, bytom Cabaj-Čápor podľa ustanovenia
§ 32 ods. 7 písm. b) Zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške 350,- € možno zložiť
do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.,
pod číslom
účtu
:
SK5802000000003686136255
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný symbol je potrebné
uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

K014754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/8/2015 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/8/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty úpadcu Rastislava Horváta, nar.: 30.07.1979, bytom
Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica, ustanovený uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 04.04.2015, č.k.
25K/8/2015 – 21, týmto uverejňuje súpis majetku - všeobecná podstata, doplnenie nových súpisových
zložiek:
16.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 02/2016
Súpisová hodnota majetku: 73,10 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 20.06.2016
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Šali, dňa 20.06.2016
Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K014755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INSSTAV s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 454 040
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2016 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/18/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správkyňa úpadcu: INSSTAV s.r.o., so
sídlom Mierová 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 44 454 040 (ďalej len „úpadca“), Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25K/18/2016 zo dňa 9.6.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a JUDr.
Barbora Volárová, so sídlom správcovskej kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany , bola ustanovená do funkcie
správcu úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV 116/2016 dňa 16.06.2016.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Trnava, proc.
no.25K/18/2016, dated on June, the 9th, 2016 bankruptcy procedure was declared on the Debtors assets: INSSTAV
s.r.o., residence Mierová 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 44 454 040 and JUDr. Barbora Volárová with its seat of office at
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, was appointed to the function of bankruptcy administrator. The abovementioned
resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic no. OV 116/2016 dated on June the 16th, 2016.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava nadobudlo právoplatnosť dňa 17.06.2016. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava became valid on June, the 17th, 2016. The bankruptcy procedure was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Barbora Volárová, so sídlom správcovskej kancelárie
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný
súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, č.k. 25K/18/2016, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

74

Obchodný vestník 121/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.06.2016

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.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA“) the creditors of
the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtors assets in one original to the bankruptcy administrator to the address JUDr. Barbora
Volárová, Kukučínova 11, 921 01 PIešťany, Slovak republic. Creditor shall lodge their claims in one original also to
the Okresný súd Trnava (District Court Trnava), Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovak Republic, to the proc. no.
25K/18/2016.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of bankruptldebtor, about the name, surname and the domicile
or business name and registered office of creditor, the legal cause of 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
lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. 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, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtors assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of
claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy administrator.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
credltor's lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú splňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohl'adávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as lodgement
of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy administrator after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other
rights connecting with the lodged claims.

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

75

Obchodný vestník 121/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.06.2016

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or the court
do not have the duty to notity the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the debtor.
JUDr. Barbora Volárová, bankruptcy trustee

K014756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INSSTAV s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 454 040
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2016 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/18/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Barbora Volárová, správca v konkurznej veci úpadcu INSSTAV s.r.o., so sídlom Mierová 1, 920 01 Hlohovec,
IČO: 44 454 040, týmto v súlade s ust. §32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamujem veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa ust. §32 ods. 2 ZKR,
že kauciu vo výške 350,-€ sú povinní zložiť na účet správcu úpadcu vedený v Raiffeisen bank:
IBAN: SK08 1100 0000 0080 1206 3590
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K014757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INSSTAV s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 454 040
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2016 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/18/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správkyňa v konkurznej veci úpadcu: INSSTAV s.r.o. so sídlom Mierová 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 44 454 040,
oznamujem všetkým veriteľom a oprávneným osobám, že podateľňa Kancelárie správkyne na Kukučínovej ul. č. 11
v Piešťanoch je verejne dostupná na doručovanie písomností určených správkyni, ako aj na nahliadanie do
správcovského spisu v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 12,00 hod a od 13,00 hod do 15,00 hod., vždy po
predchádzajúcom telefonickom dohovore na č.t.: 00421 33 7733751 alebo na e-mailovej adrese:
b.volarova@v-invest.sk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K014758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Botló
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná ulica 413/62, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/11/1970 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/11/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o neúspešnej dražbe - 1. kolo
1/2016
Mgr. Ondrej Bartošovič, ako správca úpadcu Vojtech Botló, nar. 28.11.1970 v konkurze vedenom Okresným
súdom Trnava pod sp. zn. 23K/11/2015, oprávnený zorganizovať dražbu na účely speňažovania majetku úpadcu
v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) za primeraného použitia
ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a
notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o dobrovoľných dražbách“)
zverejňuje Oznámenie o výsledku dražby:

Navrhovateľ:

Mgr. Ondrej Bartošovič

IČO:

42 335 299

Sídlo:

Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S 1748

ako správca úpadcu:

Úpadca:

Vojtech Botló

Nar.:

28.11.1970

Bytom:

Veterná ulica 413/62, 930 39 Zlaté Klasy

Dražobník:

Mgr. Ondrej Bartošovič
správca úpadcu

IČO:

42 335 299
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Sídlo:

Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S 1748

Miesto konania dražby:
v priestoroch Advokátskej kancelárie Mgr. Ondrej
Bartošovič, na adrese Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Dátum konania dražby:
Dražba:

16.06.2016
1. kolo dražby

Predmet dražby:
Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel vo výške 2/4, na rodinnom dome súpisné číslo 413 postaveného
na parcele č. 346, evidovaný na Liste vlastníctva č. 973, v okrese Dunajská Streda, Obec: Zlaté Klasy, katastrálne
územie: Rastice.
Výsledok dražby:
1. kolo predmetnej dražby bolo neúspešné resp. zmarené. Na obhliadku sa nedostavil žiadny záujemca,
nikto nezložil dražobnú zábezpeku a nikto sa nedostavil na samotnú dražbu, teda nebolo urobené ani
najnižšie podanie a dražba bola neúspešná.

V Šali dňa 20.06.2016
Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K014759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Macek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 424/9, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/16/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/16/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konkurzu vedeného na majetok dlžníka Vladimír Macek, nar. 26.07.1980, bytom Partizánska 424/9,
Trenčianske Teplice 914 51, pod sp. zn.: 40K/16/2016, oznamujem, že do spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu denne v čase od 08,00 hodiny do 12,00 hodiny a od 13,00 hodiny do 16,00 hodiny, po predchádzajúcom
telefonickom dohovore na tel. čísle +421907788053.

Mgr. Janette Adamcová, správca
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K014760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Hermanovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bocianova ulica 482/3, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, st.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/66/2014 S1335
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/66/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Jozef Jaroščák st. , so sídlom Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov správca majetku dlžníka Peter
Hermanovský, nar. 14.09.1980, Bocianova ulica 482/3, 094 34 Bystré, sp.zn.: 1K /66/2014
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate,
ktoré boli, alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty
Poučenie: Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľ 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 má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok je súčasťou správcovského spisu a je možné do neho nahliadať po predchádzajúcom
dohovore termínu so správcom.
a súčasne správca
Oznamuje zámer správcu zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

V Bardejove, dňa 17.06.2016

K014761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Dagmar Krajňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bytom Trieda 1. Mája 2317/20, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K 15/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K15/2015, S1287
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu: depozit Okresného súdu Košice I
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Forma vkladu: nespotrebovaný zostatok zloženého preddavku na úhradu odmeny a nákladov predbežného správcu
Súpisová hodnota majetku: 440,52 EUR
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu: SK 5465000000000017941181, Poštová banka, a.s.
Súpisová hodnota majetku: 1 670,00 EUR

K014762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Miklášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckov 342, 916 38 Beckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.6.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/12/2016 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/12/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Pohľadávka z účtu
Číslo účtu: SK04 7500 0000 0040 2328 9829
Zostatková suma: 1.700,- eur
Banka: ČSOB, a.s.
Súpisová hodnota: 1.700,- eur

JUDr. Peter Frajt, správca

K014763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Silný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských Hrdinov 326/27, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.7.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Bernard Pekár
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S 2K 39/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
S 2K 39/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr.Ing. Bernard Pekár správca úpadcu Milan Silný, nar. 31.7.1956 bytom Dukelských Hrdinov 326/37, Žiar nad
Hronom zverejňuje súpis majetku:
1.súpisová zložka majetku
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list vlastníctva číslo 901
okres.: Žiar nad Hronom
obec: Žiar nad Hronom
katastrálne územie Žiar nad Hronom
parc.číslo:116
výmera: 60 m2
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
parc.číslo:117
výmera: 103 m2
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
parc.číslo:118
výmera: 198
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
parc.číslo:119
výmera: 22 m2
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
parc.číslo:120
výmera: 20 m2
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
parc.číslo:121/1
výmera: 401 m2
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
parc.číslo:121/2
výmera: 89 m2
druh pozemku: záhrady
parc.číslo:122
výmera: 126 m2
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
spoluvlastnícky podiel: 1/1 v BSM
hodnota: 14.000,-Eur
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2. .súpisová zložka majetku
list vlastníctva číslo 901
okres.: Žiar nad Hronom
obec: Žiar nad Hronom
katastrálne územie Žiar nad Hronom
súpisné číslo: 235
na parc. číslo: 116,117
druh stavby : 10
popis stavby rodinný dom
spoluvlastnícky podiel: 1/1 v BSM
hodnota: 9.000,-Eur

3. súpisová zložka majetku
list vlastníctva číslo 901
okres.: Žiar nad Hronom
obec: Žiar nad Hronom
katastrálne územie Žiar nad Hronom
súpisné číslo: 2816
na parc. číslo: 118
druh stavby : 10
popis stavby rodinný dom
spoluvlastnícky podiel: 1/1 v BSM
hodnota: 10.000,-Eur

4.súpisová zložka majetku
list vlastníctva číslo 901
okres.: Žiar nad Hronom
obec: Žiar nad Hronom
katastrálne územie Žiar nad Hronom
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súpisné číslo: 2817
na parc. číslo: 119
druh stavby : 10
popis stavby rodinný dom
spoluvlastnícky podiel: 1/1 v BSM
hodnota 2.000,-Eur

K014764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Husár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhájska 1479/16, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.10.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2008 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2008
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu: Ladislav Husár, nar. 6.10.1945, bytom Podhájska 1479/16, 036 01 Martin, podľa ustanovenia §96
ods.2, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že
zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje veriteľom zámer zostaviť konečný rozvrh.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K014765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MP PROFIL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica SNP 4, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 714 832
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/68/2014/S 1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/68/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Iné zverejnenie:
HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, registrovaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina 41,
040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1565, v
mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: MP PROFIL, s.r.o., so sídlom
Ulica SNP 4, 044 42 Rozhanovce, IČO: 35 714 832 (ďalej len „Úpadca“),, vyhlasuje I. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku (pohľadávok) patriaceho do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, IČO: 47 251 336 (ďalej aj ako len „Zabezpečený veriteľ“).

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

83

Obchodný vestník 121/2016

I.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.06.2016

Predmet predaja

Peňažné pohľadávky Úpadcu, ktoré vznikli v rámci obchodných vzťahov, kde Úpadca vystupuje ako poskytovateľ
služieb, sú zapísané v súpise oddelenej podstate Zabezpečeného veriteľa. Dňa 31.12.2014 v Obchodnom vestníku
SR pod č. 248/2014 v znení opravy zverejnenej v Obchodnom vestníku pod č. 5/2015 zo dňa 09.01.2015 pôvodný
správca doplnil súpis oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa o pohľadávky Úpadcu. Dňa 13.04.2016
Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 70/2016 opravu zjavných chýb v písaní v súvislosti s pohľadávkami,
patriacimi do súpisu majetku oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa. Ide o nasledovné súpisové zložky:

Číslo súpisovej
Označenie dlžníka
zložky

1.

3M DESIGN STUDIO s.r.o.

Právny
dôvod
vzniku Súpisová
hodnota Suma
za
odkup
pohľadávky/ číslo faktúry
hodnota v €
pohľadávky v €
811120043
811120044

1 768,66

1 326,50 €

1 913,69 €

1 435,27 €

61,61 €

46,21 €

1 852,06 €

1 389,05 €

13,77 €

10,33 €

5 600,88 €

4 200,66 €

2 862,52 €

2 146,89 €

10 068,10 €

7 551,08 €

248,09 €

186,07 €

20 102,64 €

15 076,98 €

777,07 €

582,80 €

5 426,00 €

4 069,50 €

811140070
2.

A-RECOL, s.r.o.

811140078
811140089
811140093

4.

HMK Trade s.r.o.

5.

INT-EXT DECOR s.r.o.

8.

L+D TRADE, s.r.o.

9.

MD PROFIL d.o.o.

811120151
811090154
811090156
811090451
811110127
811110151
811110246

10.

Project d.o.o.

811110274
811110305
811110331
V 24/01/2005

12.

Stavsystém Ing. Ľ. Girašek

V177/05/2005
T 178/05/2005

14.

ZAN-ZI Ladislav Maruščák

811100022
821110034
821110055
821110096
821110131
821120004

16.

CALIDA TRADING S.R.L.

821120035
821120054
821120083
821120174
821130012
821130051

17.

EUROPLAST
TEAM
Nyílászáró
821120022
Szerekezeteket Forgalmazó

18.

HYTEX-TOOLS Kft.

V 574/12/2008/EX
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19.

MD PROFIL d.o.o.

20.

MONTROM D.O.O.
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5 426,00 €

4 069,50 €

831130006

17 673,06 €

13 254,80 €

V 253/09/2005/EX

380,71 €

285,53 €

16 262,73 €

12 197,05 €

6 816,71 €

5 112,53 €

21 863,00 €

16 397,25 €

T 575/12/2008/EX

V 420/11/2006/EX
T 421/11/2006/EX
22.

PRO – GIPS Épitészeti, KFT

V 47/02/2007/EX
T 48/20/2007/EX
V 467/10/2008/EX
T 468/10/2008/EX

23.

Project d.o.o.

831009052
821090257

24.

SC BAUPRTNER SRL

T 160/04/2007/EX
T 299/06/2008/EX

25.

STIPIČ GRUPA d.o.o.

831120006

7 493,67 €

5 620,25 €

26.

TERMODOM DOO

831110031

119,25 €

89,44 €

27.

VANAS d.o.o.

831110057

338,39 €

253,79 €

28.

WOODCOTE Hungary Kft.

821110044

56,68 €

42,51 €

29.

Z-PROFIL PRODAJA, d.o.o.

374/07/2008/EX

264,64 €

198,48 €

30.

41-03-0277
STALEXPORT Autostrada Malopolska
41-03-0278
Spólka Akcyjna
z34-12-0003

88,76 €

66,57 €

31.

L+D Trade, s.r.o.

121 703,94 €

91 277,96 €

811090510
811090511

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je určená v súlade s ust. § 77 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vlastným odhadom správcu.

II.

Podmienky I. kola verejného ponukového konania

V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Predkladať ponuky je možné ako na celý balík tak aj na jednotlivé
pohľadávky, pričom musí byť z ponuky záujemcu jasne identifikovateľné o ktorú, resp. ktoré pohľadávky má záujem.

III.
·

·

·

Termín a miesto na predkladanie ponúk

Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Úpadcu na adresu jeho správcovskej
kancelárie: HMG Recovery, k.s., Alžbetina 41, 040 01 Košice, do 21 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
výzvy (t.j. 1. dňom lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je kalendárny deň
nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného vestníka SR, v ktorom bude výzva
na predkladanie ponúk zverejnená);
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: HMG Recovery, k.s., Alžbetina
41, 040 01 Košice, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „I.
kolo – verejné ponukové konanie – MP PROFIL, s.r.o. – pohľadávky – NEOTVÁRAŤ.“;
Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu Úpadcu vedeného v peňažnom ústave UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. číslo: 6620355002/1111, zálohu vo výške 500,00 € (slovom: päťsto eur) (ďalej
aj ako len „Záloha“);
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy ako i doklad o spôsobilosti záujemcu pokryť po finančnej stránke ním
navrhovanú kúpnu cenu. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom konaní
vrátená záujemcovi späť do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania
správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade
právnických osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu, pokiaľ je
v ňom záujemca registrovaný a v prípade fyzických osôb notárom overená fotokópia občianskeho
preukazu, či cestovného dokladu.

IV.

Termín a miesto otvárania obálok

Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 10 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami, o ktorého presnom termíne a mieste konania správca upovedomí každého
záujemcu, ktorý o to požiada formou e-mailu na e-mailovej adrese správcu: rhudak@hmg.sk, alebo samostatnou
písomnou žiadosťou, doručenými správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk.

V.

Lehota na vyhodnotenie ponúk

Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do 5
pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom správca v rámci vyhodnotenia
spracuje odporučenie, v ktorom označí najvýhodnejšiu záväznú ponuku v zmysle nasledovných kritérií:

a. Výška záujemcom navrhovanej kúpnej ceny, ktorá musí dosahovať minimálne percentuálny podiel
súpisovej hodnoty, ktorý je vyjadrený v pravom stĺpci vyššie uvedeného zoznamu ;
b. Preukázanie schopnosti finančného krytia pohľadávok;

Následne správca predloží svoje vyhodnotenie verejného ponukového konania príslušnému orgánu
v zmysle ustanovení ZKR na zaujatie stanoviska v podobe súhlasu, či nesúhlasu s realizáciou speňaženia
predmetu predaja správcom v prospech záujemcu, ktorého záväznú ponuku správca označil za výhodnú,
pričom platí, že správca môže označiť za výhodné aj viac ako jednu záväznú ponuku a v takom prípade je
príslušný orgán oprávnený vybrať si niektorú, zo správcom označených záväzných ponúk.

V prípade, že príslušný orgán v zmysle ust. ZKR udelí správcovi súhlas na speňaženie predmetu predaja
v prospech konkrétneho záujemcu, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, tak správca zrealizuje
všetky právne úkony potrebné k realizácií speňaženia predmetu predaja v prospech záujemcu odsúhlaseného
príslušným orgánom.

V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú a príslušným orgánom
v zmysle ust. ZKR odsúhlasená, odmietne uzatvoriť so správcom právne úkony potrebné k speňaženiu
predmetu predaja v jeho prospech alebo uhradiť správcovi záujemcom navrhnutú kúpnu cenu, tak platí, že
správca je oprávnený ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok
verejného ponukového konania.

VI.

Iné skutočnosti
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Správca si zároveň v každom kole verejného ponukového konania vyhradzuje právo odmietnuť všetky
predložené záväzné ponuky v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za
nevýhodné a v takom prípade správca nerealizuje vyhodnotenie dotknutých ponúk a vykoná len úkony smerujúce
k vráteniu Záloh zložených záujemcami na dotknutom kole verejného ponukového konania.

Verejné ponukové konanie iniciované správcom Úpadcu na speňažovanie majetku Úpadcu nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

V Košiciach, dňa 20.06.2016
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
HMG Recovery, k.s. - správca

K014766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Čuba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kyjov 170, 065 48 Kyjov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, st.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/6/2008 S1335
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/6/2008
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Aktualizácia a doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu
Juraj Čuba, nar. 12.6.1948, bytom 065 48 Kyjov 170

Sp. zn.: 1K 6/2008 S1335

Katastrálne
územie

Druh pozemku

Výmera
m2

Šarišské Jastrabie 1495 1408/2

orná pôda

96

6/48

1,43 €

Šarišské Jastrabie 1690 2237

orná pôda

42

8/144

0,28 €

Pusté Pole

431 1209/2

orná pôda

2594

1/4

93,38 €

Pusté Pole

431 1235/ 2

orná pôda

3298

1/4

118,73 €

č. LV

Parcelné
číslo

v Spoluvlastnícky
úpadcu

podiel Súpisová
úpadcu

hodnota
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Pusté Pole

431 1350/ 1

trvalý
porast

Pusté Pole

431 1350/ 2

orná pôda

Pusté Pole

431 1350/ 3

trvalý
porast

Pusté Pole

431 1350/ 4

Pusté Pole

trávny

Deň vydania: 23.06.2016

4344

1/4

287,79 €

4333

1/4

155,99 €

3858

1/4

255,59 €

orná pôda

4227

1/4

152,17 €

493 1307

orná pôda

4108

6/288

Pusté Pole

493 1308

trvalý
porast

68

6/288

0,38 €

Kyjov

71

178

orná pôda

778

4/648

0,75 €

Kyjov

71

180

orná pôda

344

4/648

0,33 €

Kyjov

796 331

trvalý
porast

trávny

253

5/480

0,05 €

Kyjov

796 332

trvalý
porast

trávny

405

5/480

0,07 €

Kyjov

796 333/1

orná pôda

649

5/480

1,06 €

Kyjov

942 733

orná pôda

387

6/288

1,26 €

Kyjov

942 734

orná pôda

434

6/288

1,42 €

Kyjov

942 735

orná pôda

10704

6/288

Kyjov

942 736

orná pôda

557

6/288

1,82 €

Kyjov

946 762/2

orná pôda

287

1/8

5,63 €

Kyjov

980 860/ 1

orná pôda

1036

5/192

4,23 €

Kyjov

980 860/ 2

orná pôda

4

5/192

0,01 €

Kyjov

980 860/ 3

orná pôda

6

5/192

0,01 €

Kyjov

980 987

orná pôda

1207

5/192

4,93 €

Kyjov

980 993/ 1

trvalý
porast

942

5/192

0,44 €

Kyjov

980 997

orná pôda

454

5/192

1,86 €

Kyjov

980 1005

orná pôda

710

5/192

2,90 €

Kyjov

980 1006

orná pôda

866

5/192

3,54 €

Kyjov

980 1040

orná pôda

1632

5/192

6,67 €

Kyjov

980 1396

orná pôda

4723

5/192

Kyjov

980 1965

orná pôda

782

5/192

3,20 €

Kyjov

980 1966

orná pôda

458

5/192

1,87 €

Kyjov

980 2019

orná pôda

1981

5/192

8,10 €

Kyjov

980 2133

orná pôda

984

5/192

4,02 €

Kyjov

980 2134

orná pôda

1582

5/192

Kyjov

980 2350

orná pôda

2834

5/192

11,59 €

Kyjov

1004 976

orná pôda

3171

5/192

12,96 €

Kyjov

1004 977

orná pôda

1712

5/192

7,00 €

Kyjov

1004 978

orná pôda

1588

5/192

6,49 €

Kyjov

1005 979

orná pôda

2206

5/384

4,51 €

Kyjov

1005 980

orná pôda

1049

5/384

2,14 €

Kyjov

1005 981

orná pôda

1344

5/384

2,75 €

Kyjov

1005 982

trvalý
porast

259

5/384

0,06 €

trávny

trávny

trávny

trávny

12,32 €

35,01 €

19,31 €

6,47 €
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Kyjov

1005 983

orná pôda

2325

5/384

Kyjov

1070 1408/ 2

orná pôda

2086

3/48

20,47 €

Kyjov

1071 1409/ 2

orná pôda

3090

6/48

60,64 €

Kyjov

1104 1644

orná pôda

397

35/3360

0,65 €

Kyjov

1104 1645

orná pôda

415

35/3360

0,68 €

Kyjov

1104 1660

trvalý
porast

1222

35/3360

0,23 €

Kyjov

1146 2026

orná pôda

867

12/288

5,67 €

Kyjov

1146 2027

orná pôda

1717

12/288

Kyjov

1146 2028

orná pôda

257

12/288

1,68 €

Kyjov

1157 2132

orná pôda

910

5/384

1,86 €

Kyjov

1157 2135

orná pôda

1600

5/384

3,27 €

Kyjov

1210 2762/101

orná pôda

2265

1/2

177,80 €

Kyjov

1210 2762/102

lesné pozemky

551

1/2

26,17 €

Kyjov

1252 3436/ 2

trvalý
porast

3083

5/192

1,44 €

Kyjov

1279 3005/101

lesné pozemky

466

5/43008

0,01 €

Kyjov

1279 3005/102

lesné pozemky

4111

5/43008

0,04 €

Kyjov

1279 3005/103

lesné pozemky

586

5/43008

0,01 €

Kyjov

1346 333/ 2

orná pôda

515

5/480

0,84 €

Kyjov

1383 2951/102

lesné pozemky

280

1/54

0,49 €

Kyjov

1383 3023/102

lesné pozemky

1020

1/54

1,79 €

Kyjov

1383 3024/102

lesné pozemky

962

1/54

1,62 €

Kyjov

1421 327

orná pôda

782

2/36

6,82 €

Kyjov

1428 350/ 1

orná pôda

1179

2/288

1,27 €

Kyjov

1428 351

orná pôda

1896

2/288

2,07 €

Kyjov

1428 506/ 1

trvalý
porast

trávny

84

2/288

0,01 €

Kyjov

1428 506/ 2

trvalý
porast

trávny

17

2/288

0,01 €

Kyjov

1428 851/ 1

orná pôda

4249

2/288

4,63 €

Kyjov

1428 854/ 1

orná pôda

162

2/288

0,18 €

Kyjov

1428 855/ 1

trvalý
porast

trávny

1490

2/288

0,18 €

Kyjov

1428 856

trvalý
porast

trávny

1156

2/288

0,02 €

Kyjov

1428 1764/102

orná pôda

101

2/288

0,11 €

Kyjov

1428 2430

orná pôda

1890

2/288

2,06 €

Kyjov

1428 2436

orná pôda

2037

2/288

2,22 €

Kyjov

1428 2437

orná pôda

841

2/288

0,92 €

Kyjov

1428 2438

orná pôda

855

2/288

0,93 €

Kyjov

1428 2492/ 1

orná pôda

1192

2/288

1,30 €

trávny

trávny

4,75 €

11,23 €
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Kyjov

1428 2602

orná pôda

1352

2/288

1,47 €

Kyjov

1428 2603

orná pôda

1267

2/288

1,38 €

Kyjov

1428 3223/ 2

orná pôda

890

2/288

0,97 €

Kyjov

1455 383

orná pôda

2217

5/192

9,06 €

Kyjov

1455 384

trvalý
porast

720

5/192

0,34 €

Kyjov

1455 385

orná pôda

1615

5/192

6,60 €

Kyjov

1455 386/101

orná pôda

958

5/192

3,92 €

Kyjov

1455 387

trvalý
porast

1250

5/192

0,58 €

Kyjov

1455 388/101

orná pôda

514

5/192

2,10 €

Kyjov

1455 405/101

orná pôda

1704

5/192

Kyjov

1455 424/ 1

orná pôda

3394

5/192

13,88 €

Kyjov

1455 3212/101

orná pôda

3045

5/192

12,45 €

Kyjov

1455 3276

trvalý
porast

2092

5/192

0,98 €

Kyjov

1456 386/102

lesné pozemky

182

5/192

0,45 €

Kyjov

1456 388/102

lesné pozemky

396

5/192

0,98 €

Kyjov

1456 405/102

lesné pozemky

1894

5/192

4,68 €

Kyjov

1456 3212/102

lesné pozemky

182

5/192

0,45 €

Kyjov

1459 1401

trvalý
porast

236

1/144

0,03 €

Kyjov

1459 2798

ostatné plochy

301

1/144

2,77 €

Kyjov

1460 396/102

lesné pozemky

1595

1/144

1,05 €

Kyjov

1460 3080/102

lesné pozemky

2

1/144

0,01 €

Kyjov

1519 543/ 1

trvalý
porast

877

6/288

0,33 €

Kyjov

1519 544

orná pôda

2611

6/288

8,54 €

Kyjov

1519 891

orná pôda

1463

6/288

4,78 €

Kyjov

1519 1307

orná pôda

241

6/288

0,79 €

Kyjov

1519 1308

trvalý
porast

2511

6/288

0,94 €

Kyjov

1519 1309

orná pôda

2290

6/288

7,49 €

Kyjov

1519 1310

trvalý
porast

506

6/288

0,19 €

Kyjov

1554 837/ 1

orná pôda

578

6/288

1,89 €

Kyjov

1555 836

trvalý
porast

542

2/288

0,07 €

Kyjov

1573 1224

orná pôda

22010

1/648

5,33 €

Kyjov

1574 1225

trvalý
porast

10709

1/648

2,59 €

Kyjov

1574 1226

orná pôda

6079

1/648

0,17 €

trávny

trávny

trávny

trávny

trávny

trávny

trávny

trávny

trávny

6,97 €

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

90

Obchodný vestník 121/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.06.2016

Kyjov

1574 1227

orná pôda

2285

1/648

0,55 €

Kyjov

1574 1228

orná pôda

3533

1/648

0,85 €

Kyjov

1575 1263

orná pôda

1726

5/192

7,06 €

Kyjov

1575 1264

orná pôda

1215

5/192

4,97 €

Kyjov

1575 1265

orná pôda

1983

5/192

8,11 €

Kyjov

1575 1266

orná pôda

851

5/192

3,48 €

Kyjov

1575 1267

orná pôda

931

5/192

Kyjov

1575 1268

orná pôda

13733

5/192

56,15 €

Kyjov

1575 1280

orná pôda

9753

5/192

39,87 €

Kyjov

1575 1285

trvalý
porast

3204

5/192

Kyjov

1575 1287

orná pôda

8716

5/192

Kyjov

1575 1288

trvalý
porast

1946

5/192

0,91 €

Kyjov

1575 1289

orná pôda

1231

5/192

5,03 €

Kyjov

1575 1290

orná pôda

1013

5/192

4,14 €

Kyjov

1575 2457

orná pôda

2238

5/192

9,15 €

Kyjov

1575 2546/101

orná pôda

10

5/192

0,04 €

Kyjov

1575 2548/101

trvalý
porast

trávny

9

5/192

0,01 €

Kyjov

1575 3121/ 5

trvalý
porast

trávny

6496

5/192

3,04 €

Kyjov

1576 2546/102

lesné pozemky

792

5/192

1,96 €

Kyjov

1576 2548/102

lesné pozemky

4137

5/192

10,23 €

Kyjov

1591 1618/ 4

orná pôda

624

1/4

24,49 €

Kyjov

1591 2088/201

orná pôda

751

1/4

29,48 €

Kyjov

1591 2290/ 1

orná pôda

706

1/4

27,71 €

Kyjov

1592 2088/202

orná pôda

110

1/4

4,32 €

Kyjov

1595 1755/ 1

orná pôda

442

1/108

0,64 €

Kyjov

1606 2083/101

orná pôda

3212

24/576

Kyjov

1607 2083/102

lesné pozemky

127

24/576

0,50 €

Kyjov

1616 2541/ 2

orná pôda

1467

126/3024

9,60 €

Kyjov

1616 2558/101

orná pôda

927

126/3024

6,06 €

Kyjov

1616 2706

orná pôda

1319

126/3024

8,62 €

Kyjov

1616 2707

orná pôda

6485

126/3024

Kyjov

1616 2972/201

trvalý
porast

trávny

820

126/3024

0,61 €

Kyjov

1616 2972/203

trvalý
porast

trávny

294

126/3024

0,22 €

Kyjov

1616 2980

orná pôda

3855

126/3024

Kyjov

1616 3118

trvalý
porast

trávny

3776

126/3024

2,83 €

Kyjov

1616 3205

trvalý
porast

trávny

389

126/3024

0,29 €

trávny

trávny

3,81 €

1,50 €
35,63 €

21,01 €

42,42 €

25,22 €
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Kyjov

1616 3292

trvalý
porast

trávny

Kyjov

1616 3313

orná pôda

Kyjov

1616 3314/101

trvalý
porast

trávny

Kyjov

1616 3390/101

trvalý
porast

trávny

Kyjov

1616 3391

trvalý
porast

trávny

Kyjov

1616 3414

trvalý
porast

trávny

Kyjov

1618 2556/101

orná pôda

Kyjov

1618 3203/ 2

trvalý
porast

Kyjov

1619 2556/102

Kyjov

Deň vydania: 23.06.2016

2490

126/3024

1,87 €

650

126/3024

4,25 €

29

126/3024

0,02 €

3624

126/3024

2,72 €

2503

126/3024

1,88 €

10725

126/3024

8,04 €

1178

1/54

3,42 €

2966

1/54

0,99 €

lesné pozemky

1503

1/54

5,95 €

1642 3285

trvalý
porast

trávny

2663

1/432

0,11 €

Kyjov

1642 3286/101

trvalý
porast

trávny

11

1/432

0,01 €

Kyjov

1642 3286/103

trvalý
porast

trávny

30

1/432

0,01 €

Kyjov

1643 3286/102

lesné pozemky

1274

1/432

0,28 €

Kyjov

1643 3286/104

lesné pozemky

95

1/432

0,02 €

Kyjov

1646 3345/101

lesné pozemky

1162

2/23814

0,01 €

Kyjov

1646 3345/102

lesné pozemky

208208

2/23814

1,66 €

Kyjov

1646 3345/103

lesné pozemky

49

2/23814

0,01 €

Kyjov

1646 3345/104

lesné pozemky

349

2/23814

0,01 €

Kyjov

1648 3351

trvalý
porast

trávny

1060

3/19440

0,01 €

Kyjov

1648 3352

trvalý
porast

trávny

971

3/19440

0,01 €

Kyjov

1648 3354

trvalý
porast

trávny

1630

3/19440

0,01 €

Kyjov

1648 3355

trvalý
porast

trávny

6010

3/19440

0,02 €

Kyjov

1648 3358

trvalý
porast

trávny

5078

3/19440

0,01 €

Kyjov

1651 3383/101

lesné pozemky

597

5/1260

0,22 €

Kyjov

1651 3383/102

lesné pozemky

15572

5/1260

5,87 €

trávny
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Kyjov

1651 3383/103

lesné pozemky

1329

5/1260

0,50 €

Kyjov

1651 3383/104

lesné pozemky

1861

5/1260

0,70 €

Kyjov

1651 3383/105

lesné pozemky

219

5/1260

0,08 €

Kyjov

1651 3383/106

lesné pozemky

179

5/1260

0,07 €

Kyjov

1651 3383/107

lesné pozemky

483

5/1260

0,18 €

Kyjov

1651 3404

lesné pozemky

127090

5/1260

Kyjov

1651 3405

lesné pozemky

3155

5/1260

1,19 €

Kyjov

1662 2524

lesné pozemky

2601

5/43008

0,03 €

Kyjov

1663 3126

ostatné plochy

127666

29/56448

87,03 €

Kyjov

1663 3126

ostatné plochy

127666

5/43008

19,69 €

Kyjov

1664 3209

lesné pozemky

5054

29/56448

0,25 €

Kyjov

1664 3291

lesné pozemky

238

29/56448

0,01 €

Kyjov

1664 3325/101

lesné pozemky

274

29/56448

0,01 €

Kyjov

1664 3325/102

lesné pozemky

71185

29/56448

3,47 €

Kyjov

1664 3325/103

lesné pozemky

27

29/56448

0,01 €

Kyjov

1664 3325/104

lesné pozemky

698

29/56448

0,03 €

Kyjov

1664 3325/105

lesné pozemky

34

29/56448

0,01 €

Kyjov

1664 3325/106

lesné pozemky

33

29/56448

0,01 €

Kyjov

1664 3209

lesné pozemky

5054

5/43008

0,05 €

Kyjov

1664 3291

lesné pozemky

238

5/43008

0,01 €

Kyjov

1664 3325/101

lesné pozemky

274

5/43008

0,01 €

Kyjov

1664 3325/102

lesné pozemky

71185

5/43008

0,78 €

Kyjov

1664 3325/103

lesné pozemky

27

5/43008

0,01 €

Kyjov

1664 3325/104

lesné pozemky

698

5/43008

0,01 €

Kyjov

1664 3325/105

lesné pozemky

34

5/43008

0,01 €

Kyjov

1664 3325/106

lesné pozemky

33

5/43008

0,01 €

Kyjov

1665 3295

lesné pozemky

1144

5/43008

0,01 €

Kyjov

1666 3095/101

lesné pozemky

4257

29/56448

0,21 €

Kyjov

1666 3095/102

lesné pozemky

148504

29/56448

7,25 €

Kyjov

1666 3095/103

lesné pozemky

6

29/56448

0,01 €

Kyjov

1666 3095/104

lesné pozemky

5

29/56448

0,01 €

Kyjov

1666 3095/105

lesné pozemky

32

29/56448

0,01 €

47,91 €
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Kyjov

1666 3095/106

lesné pozemky

102

29/56448

0,01 €

Kyjov

1666 3095/107

lesné pozemky

446

29/56448

0,02 €

Kyjov

1666 3095/108

lesné pozemky

46

29/56448

0,01 €

Kyjov

1666 3095/109

lesné pozemky

56

29/56448

0,01 €

Kyjov

1666 3095/110

lesné pozemky

4

29/56448

0,01 €

Kyjov

1666 3095/111

lesné pozemky

16

29/56448

0,01 €

Kyjov

1666 3095/112

lesné pozemky

26

29/56448

0,01 €

Kyjov

1666 3095/101

lesné pozemky

4257

5/43008

0,05 €

Kyjov

1666 3095/102

lesné pozemky

148504

5/43008

1,64 €

Kyjov

1666 3095/103

lesné pozemky

6

5/43008

0,01 €

Kyjov

1666 3095/104

lesné pozemky

5

5/43008

0,01 €

Kyjov

1666 3095/105

lesné pozemky

32

5/43008

0,01 €

Kyjov

1666 3095/106

lesné pozemky

102

5/43008

0,01 €

Kyjov

1666 3095/107

lesné pozemky

446

5/43008

0,01 €

Kyjov

1666 3095/108

lesné pozemky

46

5/43008

0,01 €

Kyjov

1666 3095/109

lesné pozemky

56

5/43008

0,01 €

Kyjov

1666 3095/110

lesné pozemky

4

5/43008

0,01 €

Kyjov

1666 3095/111

lesné pozemky

16

5/43008

0,01 €

Kyjov

1666 3095/112

lesné pozemky

26

5/43008

0,01 €

Kyjov

1667 3210/101

trvalý
porast

1446

5/43008

0,01 €

Kyjov

1667 3210/102

lesné pozemky

161041

5/43008

1,78 €

Kyjov

1667 3210/103

trvalý
porast

trávny

72

5/43008

0,01 €

Kyjov

1667 3210/104

trvalý
porast

trávny

460

5/43008

0,01 €

Kyjov

1667 3210/105

trvalý
porast

trávny

186

5/43008

0,01 €

Kyjov

1667 3210/106

trvalý
porast

trávny

256

5/43008

0,01 €

Kyjov

1668 3269/101

lesné pozemky

2810

5/43008

0,03 €

Kyjov

1668 3269/102

lesné pozemky

69231

5/43008

0,76 €

Kyjov

1668 3269/103

lesné pozemky

118

5/43008

0,01 €

Kyjov

1668 3269/104

lesné pozemky

13

5/43008

0,01 €

trávny
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Kyjov

1668 3269/105

lesné pozemky

1057

5/43008

0,01 €

Kyjov

1668 3269/106

lesné pozemky

673

5/43008

0,01 €

Kyjov

1668 3269/107

lesné pozemky

2

5/43008

0,01 €

Kyjov

1668 3269/108

lesné pozemky

137

5/43008

0,01 €

Kyjov

1669 3275/101

orná pôda

25279

5/43008

0,46 €

Kyjov

1669 3275/102

lesné pozemky

248

5/43008

0,01 €

Kyjov

1669 3275/103

lesné pozemky

18

5/43008

0,01 €

Kyjov

1669 3275/104

lesné pozemky

337

5/43008

0,01 €

Kyjov

1671 3341/101

lesné pozemky

293

5/43008

0,01 €

Kyjov

1671 3341/102

lesné pozemky

29177

5/43008

0,32 €

Kyjov

1671 3341/103

lesné pozemky

374

5/43008

0,01 €

Kyjov

1672 3343/101

lesné pozemky

11

5/43008

0,01 €

Kyjov

1672 3343/102

lesné pozemky

51508

5/43008

0,57 €

Kyjov

1672 3343/103

lesné pozemky

52

5/43008

0,01 €

Kyjov

1716 789

orná pôda

179

1/162

0,17 €

Kyjov

1774 927/ 2

orná pôda

346

1/162

0,33 €

Kyjov

1797 837/ 2

orná pôda

1266

2/288

1,38 €

Kyjov

1798 350/ 2

orná pôda

675

2/864

0,24 €

Kyjov

1798 851/ 2

orná pôda

1341

2/864

0,49 €

Kyjov

1798 852

orná pôda

540

2/864

0,20 €

Kyjov

1798 853

orná pôda

420

2/864

0,15 €

Kyjov

1798 854/ 2

orná pôda

3390

2/864

1,23 €

Kyjov

1798 855/ 2

trvalý
porast

5

2/864

0,01 €

Kyjov

1798 1764/ 2

orná pôda

2776

2/864

1,00 €

Kyjov

1798 1764/101

orná pôda

63

2/864

0,02 €

Kyjov

1799 328

orná pôda

2054

2/36

Kyjov

1799 329

orná pôda

649

2/36

Kyjov

1799 330

orná pôda

2002

2/36

Kyjov

1799 446

orná pôda

544

2/36

4,74 €

Kyjov

1799 447

trvalý
porast

1387

2/36

1,39 €

Kyjov

1799 448

orná pôda

2493

2/36

13,02 €

Kyjov

1799 458

orná pôda

1781

2/36

15,53 €

Kyjov

1799 1075/ 1

orná pôda

1007

2/36

Kyjov

1799 1244/ 1

orná pôda

8249

2/36

Kyjov

1799 1244/ 2

orná pôda

10

2/36

Kyjov

1799 1245/ 1

orná pôda

4036

2/36

Kyjov

1799 1245/ 2

orná pôda

63

2/36

Kyjov

1799 1246/ 1

orná pôda

3866

2/36

Kyjov

1799 1246/ 2

orná pôda

105

2/36

trávny

trávny

17,91 €
5,66 €
17,46 €

8,78 €
71,94 €
0,08 €
35,20 €
0,55 €
33,72 €
0,91 €
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Kyjov

1799 1247

orná pôda

10839

2/36

Kyjov

1842 396/101

orná pôda

62

1/144

0,07 €

Kyjov

1842 1400

orná pôda

3921

1/144

4,27 €

Kyjov

1842 1601

orná pôda

1128

1/144

1,23 €

Kyjov

1842 1602

orná pôda

1119

1/144

1,22 €

Kyjov

1842 1603

orná pôda

1372

1/144

1,49 €

Kyjov

1842 1732

trvalý
porast

2652

1/144

0,33 €

Kyjov

1842 2301

orná pôda

1517

1/144

1,65 €

Kyjov

1842 2302

orná pôda

1384

1/144

1,51 €

Kyjov

1842 2432

orná pôda

901

1/144

0,98 €

Kyjov

1842 2445

orná pôda

4633

1/144

5,05 €

Kyjov

1842 2797/ 1

orná pôda

3798

1/144

4,14 €

Kyjov

1842 3080/101

orná pôda

670

1/144

0,73 €

Kyjov

1863 3423

lesné pozemky

333288

2/23814

2,66 €

trávny

94,54 €

Celková súpisná hodnota podielov je vo výške 2.654,26 €

K014767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čingovská 1377/4, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2015 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh
konečného rozvrhu výťažku na uspokojovanie zabezpečeného veriteľa prihlásených pohľadávok v prvom
rade v konkurznom konaní vedenom proti úpadcovi: Peter Kováč, nar. 08.05.1984, bytom Čingovská 1377/4,
040 12 Košice
sp.zn. 32K/2/2015 S996
I.
Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Košice I č. k. 32K/2/2015-27 zo dňa 12.októbra 2015 v právnej veci navrhovateľa úpadcu Petra Kováča, nar. 08.05.1984, bytom Čingovská 1377/4, 040 12 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
bol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz. Súd uznal konkurz za malý. Predmetným uznesením Okresného súdu
Košice I., zverejneným v Obchodnom vestníku č. 200/2015 dňa 19.10.2015 do funkcie správcu podstaty bola
ustanovená JUDr. Nataša Kučerová, advokátka, so sídlom Mlynárska 19, 040 01 Košice.
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V predmetnom konkurznom konaní si v základnej prihlasovacej lehote prihlásili pohľadávky 5 veritelia, z toho 2
zabezpečení: Bytové hospodárstvo, s.r.o. a Československá obchodná banka a.s. a 3 nezabezpečení: Prvá
stavebná sporiteľňa, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s. a Poštová banka, a.s..

V intenciách § 32 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii správkyňa konkurznej podstaty každú
prihlásenú pohľadávku s odbornou starostlivosťou preskúmala a porovnala so zoznamom záväzkov úpadcu so
záverom, že všetkých 6 prihlásených pohľadávok 5 veriteľov považovala za zistené so zisteným poradím iná
pohľadávka. Zistenie prihlásených pohľadávok zapísala do zoznamu pohľadávok:
·

číslo pohľadávky 1
veriteľ Bytové hospodárstvo, s.r.o., so sídlom Mäsiarska č. 26, Košice, IČO: 31 735 860
prihlásená suma 2.124,95 €, zistená suma 2.124,95,- € (pohľadávka bola prihlásená ako zabezpečená
pohľadávka – zabezpečovacie právo v prvom poradí, § 15z.č. 182/1993 Z.z. v platnom znení, zmluva
o výkone správy zo dňa 31.12.2007)

·

číslo pohľadávky 2
veriteľ Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská č. 18, Bratislava, IČO: 36 854 140,
prihlásená suma 46.703,35,- €, zistená suma 46.703,35,- € (pohľadávka bola prihlásená ako zabezpečená
pohľadávka – zabezpečovacie právo v druhom poradí, zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti
reg.č. 124974/Zal/1 zo dňa 01.03.2010, vklad záložného práva Správa katastra pod č. V 1733/10 zo dňa
29.03.2010)

·

číslo pohľadávky 3
veriteľ Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo námestie č. 4, Bratislava, IČO: 31 340 890,
prihlásená suma 3.819,07,- €, zistená suma 3.819,07,- € (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená
pohľadávka – zmluva o pôžičke na bývanie č. 6027352687)

·

číslo pohľadávky 4
veriteľ Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Bajkalská č. 30, Bratislava, IČO: 31 335 004, prihlásená
suma 24.031,50,- €, zistená suma 24.031,50,- € (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená
pohľadávka – zmluva o medziúvere a stavebnom – sporiteľskom úvere zo dňa 02.03.2012)

·

číslo pohľadávky 5/1
veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova č. 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, prihlásená
suma 6.913,83,- €, zistená suma 6.913,83,- € (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená pohľadávka
– zmluva o splátkovom úvere č. 502934034)

·

číslo pohľadávky 5/2
veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova č. 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, prihlásená
suma 399,55,- €, zistená suma 399,55,- € (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená pohľadávka –
zmluva o Povolenom prečerpaní č. 00151653).

Správca priznal v súlade s §37 ods. 2 ZKR právo voliť a odvolávať zástupcu veriteľa, vrátene práva byť
zvolený, aj zabezpečenému veriteľovi ČSOB a.s. v rozsahu 13627 hlasov z celkových 46703 ( výpočet určený
vzorcom: 46703 – (35200 – 0 – 2124) = 13627 t.j. rozsahu v akom jeho zistená zabezpečená pohľadávka
pravdepodobne vzhľadom na vypracovaný Znalecký posudok č. 111/2015 o všeobecnej hodnote nehnuteľnosti
zapísanej v katastri nehnuteľnosti LV č. 13366 – byt č. 1 v obytnom dome na Jakobyho ulici a podiel na spoločných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zapísanej v katastri nehnuteľnosti LV č. 13366 – byt č. 1 v obytnom dome na Jakobyho ulici a podiel na spoločných
priestoroch - hodnota nehnuteľnosti určená znalcom na sumu 35 200,- €, a zákonné záložné právo v prvom poradí
zabezpečeného veriteľa Bytové hospodárstvo s.r.o. vo výške 2124 hlasov, nebude uspokojená z jeho oddelenej
podstaty.

1
Na prvej schôdzi veriteľov, konanej dňa 20.01.2016 , predseda schôdze nepredložil návrh na voľbu zástupcu
veriteľov, vzhľadom na skutočnosť, že v súlade s ust. § 37 ods.1 ZKR návrh na zástupcu veriteľov predkladá
predseda schôdze spomedzi prítomných nezabezpečených veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať,
pričom schôdze veriteľov sa nezúčastnil žiaden nezabezpečený veriteľ.

Následne dňa 16.02.2016 na základe výsledkov hlasovania ďalšia schôdza veriteľov schválila za zástupcu veriteľov
- nezabezpečeného veriteľa pohľadávok zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod č. 2 s počtom hlasov
46703 z toho nezabezpečených 13627, a to: Československú obchodnú banku, a.s. , Michalská 18, 815 63
Bratislava.

Súpis majetku podstát ako aj jeho ocenenie vykonal správca v súlade s § 76 zákona ZKR na základe zoznamu
majetku, ktorý mu poskytol úpadca. Súpis majetku oddelenej podstaty bol uverejnený v Obchodnom vestníku č.
241/15 zo dňa 16.12.2015.

Súpis majetku oddelenej podstaty:
Nehnuteľnosti zapísané na:
1. Byt č. 1, prízemie, vchod č. 11, obytného domu súp. č. 1680, na parc. č. 3465, 3466, 3467, nachádzajúci sa na
ul. Jakobyho č. 9,11,13 v Košiciach PSČ 040 01, SR, evidovaný na L.V. č.13366, okres Košice I., obec Košice –
Staré - mesto, katastrálne územie Letná, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1,
a podiel na spoločných priestoroch 189/10000

2. Ostatná plocha, parcela registra „C“ číslo 3473/2 druh ostatné plochy o výmere 594m2, okres Košice I., obec
Košice – Staré - mesto, katastrálne územie Letná, L.V.č. 13956
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 94/10000.
Následne správkyňa z oddelenej podstaty (so zabezpečenými veriteľmi v prospech ostatných vlastníkov bytov)
predmetnú oddelenú podstatu previedla do všeobecnej podstaty a to z dôvodu neprihlásenia zabezpečovacieho
práva záložným veriteľom. Uvedené zverejnila v Obchodnom vestníku 14/2016 dňa 22.01.2016.

Súpis majetku všeobecnej podstaty bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 247/2015 zo dňa 28.12.2015, č.
14/2016 zo dňa 22.01.2016 a č. 39/2016 zo dňa 26.02.2016, č. 43/2016 zo dňa 03.03.2016, č. 62/2016 zo dňa
01.04.2016, č. 81/2016 zo dňa 28.04.2016 a č. 98/2016 zo dňa 23.05.2016 ako listiny oprávňujúcu správcu na
speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu tam uvedeného.
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Súpis majetok všeobecnej podstaty podliehajúci konkurzu tvorili:

1. Príjmy zo mzdy úpadcu:
2. peňažná pohľadávka - príjem zo mzdy úpadcu za obdobie október 2015 vo výške postihnutia exekúciou,
súpisová hodnota 129,06 Eur
3. peňažná pohľadávka - príjem zo mzdy za obdobie november 2015 vo výške postihnutia exekúciou,
súpisová hodnota 103,54 Eur
4. peňažná pohľadávka - príjem zo mzdy za obdobie december 2015 vo výške postihnutia exekúciou,
súpisová hodnota 111,26 Eur
5. peňažná pohľadávka - príjem zo mzdy za obdobie január 2016 vo výške postihnutia exekúciou, súpisová
hodnota 71,67 Eur
6. peňažná pohľadávka - príjem zo mzdy za obdobie február 2016 vo výške postihnutia exekúciou, súpisová
hodnota 82 Eur
7. peňažná pohľadávka - príjem zo mzdy za obdobie marec 2016 vo výške postihnutia exekúciou, súpisová
hodnota 105,63 Eur
8. peňažná pohľadávka - príjem zo mzdy za obdobie apríl 2016 vo výške postihnutia exekúciou, súpisová
hodnota 83,27 Eur

2

1. Nespotrebovaná časť poistného:
2. peňažná pohľadávka – nespotrebovaná časť poistného – zánik poistnej zmluvy, súpisová hodnota 9,76 Eur
3. peňažná pohľadávka - nespotrebovaná časť preddavku, súpisová hodnota 664 Eur

1. Nehnuteľnosti:
a) zapísané na L.V. č. 4260
- zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“ číslo 3465 o výmere 170m2,
- zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“ číslo 3466 o výmere 208m2,
- zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“ číslo 3467 o výmere 170m2,
okres Košice I., obec Košice – Staré - mesto, katastrálne územie Letná,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 189/10000
b) zapísané na L.V. č. 13956
- zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“ číslo 3473/2 o výmere 594m2,
okres Košice I., obec Košice – Staré - mesto, katastrálne územie Letná,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 94/10000
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Speňažovanie majetku oddelenej podstaty:
Nehnuteľnosti - majetok oddelenej aj všeobecnej podstaty ( zapísané na LV č. 13366, č. 13956, č. 4260) bol
speňažovaný v súlade s ustanovením § 92 ods. 1 písm. b) s prihliadnutím na ods. 6 ZKR, ako súbor majetku, na
základe záväzných pokynov uložených správcovi oddeleným veriteľom – Bytovým hospodárstvom, s.r.o. a ČSOB,
a.s. – zástupcom veriteľov, a to poverením dražobníka Dražobná a realitná s.r.o., Žižkova č.6, 040 01 Košice
formou vykonania dobrovoľnej dražby majetku úpadcu, ako aj s celkovou hodnotou nehnuteľností oddelenej
podstaty v zmysle znaleckého posudku znalca Ing. P. Černochovej ocenený ( byt a podiel na spoločných
priestoroch – 35 200,- €), s celkovou hodnotou nehnuteľnosti všeobecnej podstaty stanovenej aktualizovaným
znaleckým posudkom, s dražobnou zábezpekou a podmienkami dražby. Všeobecná hodnota nehnuteľností
všeobecnej podstaty spolu v zmysle predmetných záväzných pokynov, bola stanovená znalcom Ing. Martinom
Virbom, znaleckým posudkom č. 4/2016 na sumu 1 700,- €. Spolu bol súbor nehnuteľností podliehajúci konkurzu
ocenený znaleckými posudkami na sumu 36 900,- €.

Pri speňažovaní tohto súboru nehnuteľnosti bolo vykonané jedno kolo t.j. dňa 29.04.2016 sa uskutočnila v spol.
Dražobná a realitná s.r.o. na Žižkovej ul. Košice dražba súboru nehnuteľného majetku podliehajúcemu konkurzu.
Dražbe predchádzali v súlade s oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku 52/2016 dňa 16.03.2016 ohliadky
nehnuteľnosti - v dňoch 19.04.2016 o 10,00 hod. a 26.04.2016 o 10,00, hod.. Predmet dražby bol vydražený za
cenu 40 900,- € ( Notárska zápisnica N 1119/2016, Nz 15135/2016).
Ku dňu predloženia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku, správca neeviduje žiadne spory o určenie popretých
pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.

II.
Rozvrhová časť

1. Príjmy so speňaženia oddelenej podstaty:
Speňažením nehnuteľného majetku oddelenej a všeobecnej podstaty dobrovoľnou dražbou bol
v konkurznom konaní dosiahnutý príjem vo výške 40 900,- €.
Hodnota nehnuteľného majetku oddelenej podstaty určená znalcom – 35 200,- €.
Hodnota nehnuteľného majetku všeobecnej podstaty určená znalcom – 1 700,- €.
Spolu hodnota nehnuteľnosti určená znalcami - 36 900,- €
Percentuálny podiel ( 95,39%) prislúchajúci z rozdielu ( t.j. 4 000,- €) k hodnote oddelenej podstaty je vo
výške 3 815,60,- €.

Speňažením nehnuteľného majetku oddelenej podstaty dobrovoľnou dražbou bol v konkurznom konaní
dosiahnutý príjem vo výške 39 015,60,- €.

3
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1. Výdavky oddelenej podstaty:
Táto časť obsahuje prehľadné členenie jednotlivých celkových súm výťažkov priradených k súpisovým
zložkám majetku, ktoré sú predmetom rozvrhu, spolu so sumami pohľadávok proti podstate, ktoré sú
priradené k týmto súpisovým zložkám majetku, ako aj výpočet odmeny správcu z výťažku (oddelenej
podstaty).
Zoznam pohľadávok proti podstate (§96 ods.2)
Poradie
uspokojenia

P.č. Veriteľ

Právny dôvod

Suma

Podstata Čas vzniku Čas uspokojenia

1.

Slovenská pošta

poštovné

22,10 € §87 ods.2 písm.c) VP, OP

pribežne

2.

ČSOB a.s.

vedenie konkurzu

30,00 € §87 ods.2 písm.c) SP

11.-12./2015 21.12.2015

3.

SLSP a.s.

vedenie konkurzu

24,00 € §87 ods.2 písm.c) SP

11.-12./2015 21.12.2015

4.

Tatra banka a.s.

vedenie konkurzu

30,00 € §87 ods.2 písm.c) SP

11.-12./2015 21.12.2015

5.

Poštová banka a.s.

vedenie konkurzu

19,12 € §87 ods.2 písm.c) SP

11.-12./2015 21.12.2015

6.

UniCredit bank a.s.

vedenie konkurzu

9,96 €

§87 ods.2 písm.c) SP

11.-12./2015 21.12.2015

7.

VÚB banka a.s.

vedenie konkurzu

24,00 € §87 ods.2 písm.c) SP

11.-12./2015 21.12.2015

priebežne

súdny poplatok za zrušenie konkurzu k
85 €
§87 ods.2 písm.k) VP,OP
18.05.16
preddavky do bytového fondu 12/2015 9. Bytové hospodárstvo
636,05 € §87 ods.2 písm.e) OP
04/2016
JUDr. Ogurčáková 10.
not. popl. za overenie podpisu
12,42 € §87 ods.2 písm.e) OP
notár

deň
výťažku
deň
2015 -2016
výťažku
10.3.2016

10.3.2016

11. Ing.M. Virba

8.

Okresný súd KE I.

znalecký posudok č.4/16 - nehnuteľnosti

rozvrhu
rozvrhu

100,00 € §87 ods.2 písm.e) OP

4.3.2016

4.3.2016

12. Slovenská sporiteľňa bankové poplatky k 18.05.16

23,88 € §87 ods.2 písm.e) SP

priebežne

priebežne

JUDr.
13.
správca

796,66 € §87 ods.2 písm.a) SP

30.3.2016

26.4.2016

Kučerová,

priznaná paušálna odmena správcu

14.

JUDr.
správca

Kučerová, odmena z dosiahnutého
speňaženia nehnuteľnosti

výťažku

zo 6 081,81
§87 ods.2 písm.a) VP,OP
€

13.5.2016

deň
výťažku

15.

Dražobná a realitná
vyúčtovanie dražby ( náklady a odmena)
s.r.o.

2 066,88
§87 ods.2 písm.a) VP,OP
€

13.5.2016

25.5.2016

16.

JUDr.
správca

Kučerová, odmena správcu z inej majetkovej hodnoty k
41,06 € §87 ods.2 písm.a) VP
18.05.16

deň
výťažku

rozvrhu

17.

JUDr.
správca

Kučerová, predpokladané
konkurzu

deň
výťažku

rozvrhu

výdavky

do

zrušenia

100,00 €

VP

rozvrhu

Pohľadávky proti podstate - oddelená podstata
Veriteľ

Právny dôvod

Suma

Poradie
uspokojenia

Podstata

Slovenská pošta

Poštovné

4,60 €

§87 ods.2 písm.c)

OP

Bytové hospodárstvo

preddavky do bytového fondu 12/2015

127,21 € §87 ods.2 písm.e)

OP

Bytové hospodárstvo

preddavky do bytového fondu 01/2016

127,21 € §87 ods.2 písm.e)

OP

Bytové hospodárstvo

preddavky do bytového fondu 02/2016

127,21 € §87 ods.2 písm.e)

OP

Bytové hospodárstvo

preddavky do bytového fondu 03/2016

127,21 € §87 ods.2 písm.e)

OP

preddavky do bytového fondu 04/2016

127,21 € §87 ods.2 písm.e)

OP

popl. za overenie podpisu - oznám. o dražbe

12,42 €

§87 ods.2 písm.e)

OP

znalecký posudok č.4/16 - nehnuteľnosti

100,00 € §87 ods.2 písm.e)

OP

Kučerová, odmena z dosiahnutého výťažku zo speňaženia nehnuteľnosti pomerná %
5 776,87 €§87 ods.2 písm.a)
časť

OP

Bytové hospodárstvo
JUDr.
notár

Ogurčáková

-

Ing.M. Virba
JUDr.
správca
Dražobná

a

realitná

vyúčtovanie dražby ( náklady a odmena) pomerná % časť

1 971,60 €§87 ods.2 písm.a)
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vyúčtovanie dražby ( náklady a odmena) pomerná % časť

1 971,60 €§87 ods.2 písm.a)

OP

súdny poplatok za zrušenie konkurzu k 18.05.2016

82,00 €

OP

§87 ods.2 písm.k)

8 583,54 €

4
Výpočet odmeny správcu z výťažku (oddelenej podstaty) - 37 044,00€
Odmena správcu z výťažku z oddelenej podstaty

Odmena

zo sumy výťažku do 33,19 eura 16%, ( zo sumy 33,19€ EUR)

5,31 €

zo sumy výťažku nad 33,19 eura 15%, ( zo sumy 298,75€ EUR)

44,81 €

zo sumy výťažku nad 331,94 eura 14%, ( zo sumy 2987,45€ EUR)

418,24 €

zo sumy výťažku nad 3319,39 eura 13%, ( zo sumy 29874,53€ EUR)

3 883,69 €

zo sumy výťažku nad 33193,92 eura 12%, ( zo sumy 3850,08EUR)

462,01 €

Odmena správcu spolu bez DPH

4 814,06 €

Odmena správcu spolu vrátane DPH

5 776,87 €

Poznm.: výpočet odmeny z výťažku (OP) v zmysle § 13 ods. 2 vyhl. č. 655/2005 Z.z. :
Výťažok zo speňaženia súboru nehnuteľnosti (OP+VP) - 40 900,- €
vzťahujúci sa na OP ( 35 200 + 3815,60) - 39 015,60 €
znížený o pomernú časť nákladov dražby - 1 971,60 €
Základ pre výpočet odmeny správcu z výťažku - 37 044 €

Pohľadávka proti podstate - všeobecná podstata
Poradie
uspokojenia

Veriteľ

Právny dôvod

Suma

Slovenská pošta

poštovné

17,50 € §87 ods.2 písm.c)

VP

JUDr.
správca

Kučerová,

predpokladané výdavky do zrušenia konkurzu

100,00 €

VP

JUDr.
správca

Kučerová, odmena z dosiahnutého výťažku zo speňaženia nehnuteľnosti pomerná %
304,94 € §87 ods.2 písm.a)
časť

Dražobná
s.r.o.
JUDr.
správca

a

realitná
Kučerová,

Okresný súd KE I.

Podstata

VP

vyúčtovanie dražby ( náklady a odmena) pomerná % časť

95,28 €

VP

odmena správcu z inej maj. Hodnoty k 18.05.

41,06 €

VP

súdny poplatok za zrušenie konkurzu

3€

SPOLU:

§87 ods.2 písm.k)

VP

561,78 €

Pohľadávky proti podstate - spoločná podstata
Veriteľ

Právny dôvod

Suma

Poradie uspokojenia

Podstata

Slovenská sporiteľňa

bankové poplatky k 18.06.

23,88 €

§87 ods.2 písm.e)

SP

ČSOB a.s.

vedenie konkurzu

30,00 €

§87 ods.2 písm.c)

SP

SLSP a.s.

vedenie konkurzu

24,00 €

§87 ods.2 písm.c)

SP

Tatra banka a.s.

vedenie konkurzu

30,00 €

§87 ods.2 písm.c)

SP

Poštová banka a.s.

vedenie konkurzu

19,12 €

§87 ods.2 písm.c)

SP

UniCredit bank a.s.

vedenie konkurzu

9,96 €

§87 ods.2 písm.c)

SP

VÚB banka a.s.

vedenie konkurzu

24,00 €

§87 ods.2 písm.c)

SP

JUDr. Kučerová, správca

priznaná paušálna odmena správcu

796,66 €

§87 ods.2 písm.a)

SP
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957,62 €

Poznm: V zmysle § 87 ods. 5 ZKR –
ak náklady súvisiace s OP súvisia aj s inou podstatou tieto sa rozpočítajú medzi dotknuté podstaty pomerným spôsobom.

5
Rozpočítanie spoločných výdavkov ( nákladov konkurzu ) oboch podstát
PPP k rozvrhu

Speňaženie

Podiel na PPP SP v %

Podiel na PPP SP v EUR

SPOLU

10 094,08 €

42 176,92 €

100%

957,62 €

PPP VP

561,78 €

3 161,32 €

7,50%

71,82 €

PPP OP

8 583,54 €

39 015,60 €

92,50%

885,80 €

PPPSP

957,62 €

Spolu predstavovali náklady súvisiace so správou a speňažovaním majetku oddelenej podstaty sumu
9 469,34,- € (t.j. 8 583,54 € + 885,80 €) .
Výťažok pre rozvrh zabezpečených veriteľov zo speňaženia oddelenej podstaty po odpočítaní pohľadávok
proti podstate predstavuje sumu 29 546,26,- €.

Správca v OV č. 96/2016 dňa 19.05.2016 zverejnil oznam o zostavení pohľadávok proti všeobecnej a proti
oddelenej podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku oddelenej podstaty. Zároveň v súlade s
ustanovením § 96 ods. 3 ZKR vyzval zástupcu veriteľov, dotknutých zabezpečených veriteľov a každého,
kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, aby v lehote do 30 dní od zverejnenia oznamu
o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadal a podaním na predpísanom tlačive
namietal správcu poradie pohľadávky proti podstate. V stanovenej lehote neboli doručené správcovi žiadne
námietky proti zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate.

1. Výťažok pre rozvrh zabezpečeného veriteľa v prvom poradí:

Bytové hospodárstvo, s.r.o., so sídlom Mäsiarska č. 26, Košice, IČO: 31 735 860 prihlásená suma 2.124,95
€, zistená suma 2.124,95,- € (pohľadávka bola prihlásená ako zabezpečená pohľadávka – zabezpečovacie
právo v prvom poradí, § 15z.č. 182/1993 Z.z. v platnom znení, zmluva o výkone správy zo dňa 31.12.2007).

V zmysle tohto návrhu je z výťažku oddelenej podstaty v sume 39 015,60,- €, zníženého o náklady so
správou a speňažovaním majetku oddelenej podstaty v sume 9 469,34,- €, t.j. vo výške 29 546,26,- €
uspokojený veriteľ Bytové hospodárstvo, s.r.o., so sídlom Mäsiarska č. 26, Košice, IČO: 31 735 860 vo
výške 2.124,95 €, predstavujúcou 100% v konkurznom konaní zistených a zabezpečených
pohľadávok tohto veriteľa.

1. Súdny poplatok:

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatok za výpis
z registra trestov pohľadávkou proti podstate je aj súdny poplatok, ktorý je splatný v deň rozvrhu výťažku
zahrnutého do rozvrhu výťažku oddelenej podstaty v sume 0,2%.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Poučenie správcu:

V súlade s ustanovením §101 ods. 1 v spojitosti s § 96, § 97, §98 a §107 ods. 2 ZKR týmto predkladám
návrh rozvrhu výťažku oddelenej podstaty a dovoľujem si požiadať zabezpečeného veriteľa Bytové
hospodárstvo, s.r.o., so sídlom Mäsiarska č. 26, Košice aby, aby mi v lehote 15 dní od zverejnenia návrhu
konečného výťažku v Obchodnom vestníku oznámil či predložený návrh schvaľuje alebo uplatňuje voči
nemu odôvodnené námietky.

Zároveň týmto vyzývame vyššie uvedeného veriteľa, aby poštou na adresu JUDr. Nataša Kučerová,
kancelária Mlynárska 15, 040 01 Košice, príp. fax:+ +421556770481, resp. na mailovú adresu:
natasa.kucerova@gmail.com oznámil svoje zúčtovacie údaje, číslo účtu v tvare IBAN, prípadne variabilný
symbol, na ktorý budú v prípade schváleného konečného výťažku poukázané finančné prostriedky
pripadajúce na uspokojenie ich pohľadávok.

V Košiciach, dňa 20.06.2016
JUDr. Nataša Kučerová, správca
6

K014768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO - IMPEX KOŠICE spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červený rak 3073/9, 040 01 Košice - Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47028866
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Čajakova 1, 040 01 Košice - Staré mesto
Spisová značka správcovského spisu: 26K/43/2015-S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/43/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Oznámenie doplnenia súpisu oddelenej konkurznej podstaty
JUDr. Ingrid Kovalčuková, kancelária správcu: Čajakova 1, 040 01 Košice, IČO: 10826271, správca konkurznej
podstaty úpadcu: AUTO - IMPEX KOŠICE spol. s r.o., Červený rak 3073/9, Košice - Juh 040 01, IČO: 47 028 866
na majetok ktorej bol uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 26K/43/2015, zo dňa 09. februára 2016,
zverejneným v OV č. 31/2016 pod číslom: K003328 dňa 16.02.2016 s účinnosťou ku dňu 17.02.2016 vyhlásený
konkurz týmto oznamuje doplnenie súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa o položku:
Por. č.: 6

Identifikačné číslo: OP-1/V-06
Označenie: pohľadávka z nájmu majetku patriaceho do oddelenej konkurznej podstaty 07/16
Dlžník: CAIS KOŠICE, s.r.o., so sídlom: Červený rak 3073/9, Košice - Juh 040 01, IČO: 47 072 822
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 3.500,- eur
POZNÁMKA: bez poznámky
Opis súpisovej zložky majetku: nájom za 07/16
Označenie zabezpečeného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1/V
Dátum zapísania do súpisu: 20.06.2016

V Košiciach, dňa 20.06.2016

JUDr. Ingrid Kovalčuková
správca

K014769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jelka Királyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1959
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/9/2016 S 1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/9/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie bankového účtu na zloženie kaucie
SKKS, k.s., správca úpadcu: Jelka Királyová, bydlisko: 020 01 Púchov, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej
pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na bankový účet vedený vo VÚB, a.s., č. účtu:
IBAN: SK82 0200 0000 0036 8769 0151.
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 vo výške 350,- EUR s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
SKKS, k.s., správca
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K014770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Hučka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. Mája 854, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2016 S 1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Stela Chovanová správca úpadcu: Vladimíra Hučku, nar. 16. 04. 1981, bytom: 966 01 Hliník nad Hronom, 1.
Mája 854, SR, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn. 2K/26/2016 a
vedenom pod spis. zn. správcu 2K/26/2016 S 1612, týmto zvoláva podľa § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako "ZKR") prvú schôdzu veriteľov na deň
05.08.2016 o 09.00 hod. v priestoroch kancelárie správcu konkurznej podstaty na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01
Zvolen, s nasledovným programom: 1. Otvorenie schôdze, 2. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1
ZKR, 3. Voľba jedného zástupcu veriteľov podľa § 107 ods. 2 ZKR, 4. Záver.
Prezentácia: od 08.30 hod. Pri prezentácii zúčastnení veritelia - fyzické osoby, predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti oprávneného člena
štatutárneho orgánu. Pokiaľ veriteľ na zastupovanie na schôdzi splnomocnil zástupcu, tento predloží plnú moc s
dokladom totožnosti, pričom od zástupcu, ktorý zastupuje zastúpeného veriteľa na základe plnej moci, môže
správca vyžadovať, aby sa preukázal plnou mocou s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného veriteľa, inak sa
na ňu nemusí prihliadať.

Mgr. Stela Chovanová, správca

K014771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Latiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 2138/120, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22 720 201
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2014/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Ján Šinéry, Textilná 15, 034 01 Ružomberok týmto, ako zástupca veriteľov ukladám správcovi JUDr. Radovanovi
Birkovi nasledovný záväzný pokyn: Správca je oprávnený speňažiť majetok zapísaný do konkurznej podstaty a to:
strelné zbrane: Pištoľ samonabíjacia, ČZ 82, kal.: 9mm Makarov a Revolver, HW 38, kal.: 38 Špeciál priamim
predajom záujemcovi Karol Varga – HUNTER, IČO: 2272081, miesto podnikania: Mostová 13, 034 01 Ružomberok
za kúpnu cenu 30,00 €.
V Ružomberok, dňa 20.06.2016, Za zástupcu veriteľov Ján Šindléry
V Ružomberku, dňa 20.06.2016, JUDr. Radovan Birka, správca
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K014772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FIREST, s.r.o., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 1763, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 293 610
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28CbR/224/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28CbR/224/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Likvidátor/Likvidátori
Obchodné meno/Názov: JUDr. Martina Poláčková
Bydlisko/Sídlo: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
podľa § 75a Obchodného zákonníka oznamuje/oznamujú, že na ďalší zistený majetok bývalej obchodnej
spoločnosti (s.r.o, a.s., v.o.s., k.s.)
Obchodné meno: FIREST, s.r.o. v likvidácii
Sídlo: Kasárenská 1763, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36 293 610
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Trenčín
Oddiel: Sro
Vložka č.: 10055/R
Na základe rozhodnutia: Uznesenie Okresného súdu Trenčín,
Číslo rozhodnutia: 28CbR/224/2013
Zo dňa: 05. 05. 2016
Právoplatné dňa: 08. 06. 2016
bola nariadená dodatočná likvidácia ďalšieho zisteného majetku.
Likvidátor/likvidátori súčasne vyzýva/vyzývajú veriteľov: bývalej obchodnej spoločnosti (s.r.o, a.s., v.o.s., k.s.)
iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v
lehote: 3 mesiacov
od zverejnenia tejto výzvy na adrese:
Obchodné meno/Názov: JUDr. Martina Poláčková
Bydlisko/Sídlo: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
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K014773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Juhász v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 1316, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/28/2013 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/28/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty úpadcu Zoltán Juhász, nar.: 13.05.1958, bytom: 925 84
Vlčany č. 1316, v súlade s § 101 ods. 1 ZKR týmto zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku a určuje
zástupcovi veriteľov lehotu 15 kalendárnych dní na jeho schválenie odo dňa jeho zverejnenia v OV SR.

Návrh rozvrhu konečného výťažku v konkurznej veci úpadcu Zoltán Juhász:
1.1. Všeobecne o priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.: 25K/28/2013 – 35, zo dňa 09.09.2013, zverejneným v OV č. 177/2013
dňa 13.09.2013 pod položkou K016187, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 14.09.2013, bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Zoltán Juhász, nar.: 13.05.1958, bytom: 925 84 Vlčany č. 1316 a za správcu
bol ustanovený JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, zápis na Ministerstve
spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn.: S1210 (ďalej len „Správca“).
V súlade s § 73 a nasl. ZKR Správca spísal zistený majetok do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený:
a. v obchodnom vestníku č. 223/2013 dňa 19.11.2013 pod položkou K020725 (súpisová zložka majetku č. 1),
b. v obchodnom vestníku č. 227/2013 dňa 25.11.2013 pod položkou K021089 (súpisová zložka majetku č. 2
až č. 4),
c. v obchodnom vestníku č. 56/2014 dňa 21.03.2014 pod položkou K005436 (súpisová zložka majetku č. 5 až
č. 7),
d. v obchodnom vestníku č. 110/2016 dňa 08.06.2016 pod položkou K013441 (súpisová zložka majetku č. 8
až č. 10).
V konkurznej veci boli prihlásené len nezabezpečené pohľadávky, v zákonnej lehote nebolo uplatnené
žiadne zabezpečovacie právo, z toho dôvodu nebola vytvorená žiadna oddelená podstata.
V súlade s § 34 ods. 1 ZKR bola zvolaná prvá schôdza veriteľov, ktorá sa uskutočnila dňa 17.12.2013 o 10.00
hod.. Dňa 17.12.2013 Správca vyhotovil zápisnicu o priebehu prvej schôdze veriteľov z obsahu ktorej vyplýva, že
zástupca veriteľov nebol zvolený, nakoľko schôdza veriteľov nebola uznášania schopná.
Dňa 25.04.2016 Správca zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktorého zostavenie bolo zverejnené v OV č.
82/2016 dňa 29.04.2016. Týmto oznamom Správca tiež zverejnil zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku. Voči
zoznamu pohľadávok proti podstate nebola podaná žiadna námietka.
1.2. Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory o určení popretých
pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
1.3. Speňažovanie konkurznej podstaty
Správca speňažil konkurznú podstatu /spísaný majetok/ dražbou, inkasom príslušnej finančnej sumy, resp. jej
fyzickým zabezpečením.
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1.4. Výťažok získaný speňažením konkurznej podstaty
Správca konštatuje, že konkurzná podstata sa v konkurze členila výlučne na všeobecnú podstatu; žiadna oddelená
podstata nebola vytvorená.
Správca konštatuje, že speňažením konkurznej podstaty získal výťažok v celkovej sume 10 320,35 EUR, ktorý sa
ďalej zvyšuje:
a. o príjem poukázaný zo strany súdu na účet správy majetku:
a.a) v sume 92,74 EUR ako nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a nákladov predbežného správcu,
b) peňažné plnenia poskytnuté úpadcovi v sume 302,03 EUR,
c) o úroky 0,07 EUR.
Príjem celkom: 10 715,19 EUR.
1.5. Pohľadávky proti podstate
Správca konštatuje, že v konkurze sú uplatnené pohľadávky proti podstate v celkovej sume 6 988,01 EUR.
1.6. Rekapitulácia
Príjem: 10 715,19 EUR
Pohľadávky proti podstate: 6 988,01 EUR
Suma určená na uspokojenie: 3 727,18 EUR
2. Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku
2.1. Pomerné rozdelenie výťažku nezabezpečeným veriteľom
Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že príjem konkurznej podstaty predstavuje 10 715,19 EUR, ktorý
po odpočítaní pohľadávok proti podstate v celkovej sume 6 988,01, predstavuje sumu 3 727,18 EUR, pričom táto
suma bude pomerným spôsobom rozpočítaná koeficientom: 0,1251902567 zo zistenej sumy medzi
nezabezpečených veriteľov takto:
Veriteľ

Zistená suma

Na rozvrh

Názov/Obchodné meno; Bydlisko/sídlo

v EUR

v EUR

1

Poštová banka, a.s., IČO: 31340890, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

11 001,01

1 377,22

2

HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s., IČO: 36234176, Teplická 7434/147, 921 01 Piešťany

6 601,96

826,50

3

EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava

4 951,39

619,87

4

Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, Bratislava 1

279,87

35,04

5

Lucia Lednická, nar. 05.10.1981, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa

6 485,00

811,86

6

Secapital S.á.r.L., IČ:108305, Avenue Charles de Gaulle 2, L-1653, Luxembursko

452,89

56,70

29 772,12

3 727,18

por. č.

Nároky veriteľov SPOLU:

V prípade, že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu alebo
dôjde k uspokojeniu pohľadávky proti podstate (nezistenej pohľadávky) v menšom rozsahu ako rozsahu
schválenom týmto rozvrhom, resp. budúce pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom
rozsahu, takýto zostatok správca rozdelí medzi nezabezpečených veriteľov pomerným spôsobom podľa
výšky zistených pohľadávok jednotlivých nezabezpečených veriteľov.
Správca týmto súčasne poučuje veriteľov, že podľa § 96 ods. 7 posledná veta ZKR „Náklady uspokojenia
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Správca týmto súčasne poučuje veriteľov, že podľa § 96 ods. 7 posledná veta ZKR „Náklady uspokojenia
pohľadávky znáša veriteľ sám.“.
V súlade s § 101 ods. 1 ZKR, správca určuje zástupcovi veriteľov lehotu na schválenie predloženého
rozvrhu výťažku 15 kalendárnych dní, odo dňa jeho zverejnenia v obchodnom vestníku.
V prípade, ak veriteľský výbor, resp. zástupca veriteľov návrh rozvrhu výťažku schváli, správca pristúpi k
uspokojeniu pohľadávok veriteľov podľa schváleného rozvrhu výťažku.
V Trnave dňa 20.06.2016, JUDr. Peter Ondreička, správca

K014774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav DUTKA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Laborcom 1775/30, 070 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2010 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku, zrazená časť nemocenskej dávky v sume 47,53
EUR, poukázaná na účet správcu dňa 17.06.2016.
V Košiciach, dňa 20.06.2016
JUDr. Juraj Biroš, správca

K014775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Klimaszevský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
s miestom podnikania Lúčky 4433/29, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 280 147
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/46/2013 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/46/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote
JUDr. Martina Poláčková, správca úpadcu Ing. Juraj Klimaszevský, s miestom podnikania Lúčky 4433/29, 017 01
Považská Bystrica, IČO: 37 280 147 oznamuje doručenie súhrnnej prihlášky nezabezpečených pohľadávok veriteľa
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín v sume 359.317,37 € a v súlade s § 28 ods.
3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií zapísanie do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Martina Poláčková, správca
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K014776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Forner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andrusovova 1047/7, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.4.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2015 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM

O

DORUČENÍ

PRIHLÁŠOK

PO

UPLYNUTÍ

ZÁKLADNEJ

PRIHLASOVACEJ

LEHOTY

Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu: Ľuboš Forner, nar. 19.04.1989, Andrusovova 1047/7, Bratislava, t. č. vo výkone
trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou, týmto v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola
správcovi
doručená
prihláška
pohľadávky
do
konkurzu
nasledovne:
dňa 6.6.2016 od veriteľa SR - Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 215 759,
a to:
prihláška pohľadávky č. 4 v celkovej sume 346,32 €, nezabezpečená, ktorá bola zapísaná do konečného zoznamu
pohľadávok
dňa
7.6.2016
Mgr. Michal Kiča, správca

K014777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ViJA Aqua, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava pri Laborci 215, 072 31 Trnava pri Laborci
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 674 877
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/34/2015, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K34/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o dražbe
Správca úpadcu ViJA Aqua, s.r.o., so sídlom Trnava pri Laborci 215, 072 31 Trnava pri Laborci, IČO: 36 674 877,
Ing. Milan Polončák, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, ako dražobník oprávnený k výkonu
dražby v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“) podľa § 92 ods. 6 ZKR a záväzného
pokynu zabezpečeného veriteľa Daňový úrad Košice, vyhlasuje dražbu majetku úpadcu a zverejňuje nasledovné
oznámenie o dražbe:
Navrhovateľ dražby:

Ing. Milan Polončák, PhD., správca

Sídlo:

Vojenská 12, 040 01 Košice

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S1287

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ako správca úpadcu:

ViJA Aqua, s.r.o.

Sídlo úpadcu:

Trnava pri Laborci 215, 072 31 Trnava pri Laborci

IČO:

36 674 877

Deň vydania: 23.06.2016

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Oddiel Sro, Vložka č. 18678/V

Dražobník:

Ing. Milan Polončák, PhD., správca

Sídlo:

Vojenská 12, 040 01 Košice

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S1287

Miesto konania dražby:

Notársky úrad JUDr. Martina Mižíková,
Námestie osloboditeľov 20, 040 01 Košice

Dátum konania dražby:

03. august 2016

Čas otvorenia dražby:

14:00 hod.

Dražba:

1. kolo dražby

Označenie predmetu dražby: Predmetom dražby je nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedený
Okresným úradom Michalovce, okres Michalovce, obec Trnava pri Laborci, katastrálne územie Trnava pri Laborci,
zapísaný na LV 2107, ako:

Pozemky – parcely registra „C“:
• parc. č. 229/7, výmera 4111 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
• parc. č. 239/1, výmera 336 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

Stavba
• poľnohospodárska budova (poznámka administratívna budova) súp. č. 215 na parc. č. 239/1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(ďalej len „predmet dražby“).

Opis a stav predmetu dražby:

Stavba:
Stavba súpisné číslo 215 je situovaná na pozemku parc. č. 239/1 na juhovýchodnom kraji bývalého
poľnohospodárskeho dvora. Stavba v súčasnosti neslúži na svoj účel – šatne, sklady, kancelárie. Podľa potvdenia
stavba bola uvedená do užívania v roku 1975.
Budova je prízemná, nepodpivničená, osadená na betónových základových pásoch, obvodové murivo je z tehál hr.
40 cm, stropy siporexové vložky do žb. nosníkov, krytina plechová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu
– v podstate demontované. Fasáda z brizolitovej omietky, vnútorné omietky vápenno-cementové hladké – opadané.
Podlahy betónové s poterom, pôvodné PVC, keramické podlahy demontované.
Všetky vnútorné a ostatné konštrukcie sú demontované – rozvody vody, kanalyzácie, kúrenia, okná, dvere,
zariaďovacie predmety, podlahy, omietky. Opotrebenie tejto veľmi zanedbanej stavby počítané analytickou metódou
vo výške cca 80%.

Pozemky:
Ohodnocované pozemky sú evidované na LV č. 2107 v katastrálnom území obce Trnava nad Laborcom, tj.
s počtom obyvateľov cca 550 podľa zistenia znalcom.
Pozemky sú situované v nezastavanom území obce, na priemyselnej časti katastrálneho územia – bývalý
poľnohospodársky dvor. Ohodnocované pozemky sú prevažne rovinaté, čiastočne mierne svahovité, čiastočne
oplotené, plotom pred ukončením životnosti.
Na výpočet všeobecnej hodnoty ohodnocovaného pozemku vplývajú tieto faktory v danom mieste a čase: jedná sa
o pozemky s dosiahnuteľnosťou do centra obce do dvoch minút autom a 10 až 15 do centra okresného mesta
Michalovce.
Druh pozemkov: zastavaná plocha s možnosťou napojenia na technickú infraštruktúru.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží.

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Ťarchy: Por. č.
zriadenie záložného práva tit. Rozhodnutia Daňového úradu Michalovce č. 712/340/31931/11/Šte z. d. 7.7.2011-Z
2066/2011 Čz 62/11
Rozhodnutie Daňového úradu Michalovce č. 712/340/31931/11/Šte z. d. 7.7.2011
o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam. Z 2292/11 čz-75/11
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poznámka:
Rozhodnutie Daňového úradu Michalovce č. č. 712/340/63954/11/Šes z. d. 28.12.2011, vykonateľné 08.01.2012,
právoplatné dňa 23.01.2012 o zriadení záložného práva, P 153/12 č.z. 27/12

Poznamenáva sa rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania Daňového úradu Michalovce, A.Markuša 1.
Michalovce, č. 9800501/775548/2012 z.d. 4.4.2012, vykonateľné z.d. 4.4.2012, právoplatné z.d. 4.4.2012,
P-467/12- Čz 50/12

Poznamenáva sa daňový exekučný príkaz na vykonanie daňovej exekúcie predajom nehnuteľnosti č.
9800501/5/2045291/2012/Žof z.d. 1.8.2012, právoplatný dňa 1.8.2012, vykonateľný dňa 1.8.2012, Daňový úrad
Košice, pobočka Michalovce, A.Markuša 1, 071 01 Michalovce, P-1032/2012, čz-96/12

Poznamenáva sa dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti č. 9800503/5/798770/2014 z.d. 3.3.2014, na základe
daňového exekučného príkazu č. 9800501/5/2045291/2012 z.d. 1.8.2012, Daňový úrad Košice, pobočka
Michalovce, A.Markuša 1, P-340/14-Čz 15/14

Poznamenáva sa Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti – opätovná dražba, č. 9800503/5/3321782/2014/Žof
z.d. 8.7.2014, na základe právoplatného daňového exekučného príkazu č. 9800501/5/2045291/2012/Žof z.d.
1.8.2012, Daňový úrad Košice, pobočka Michalovce, A.Markuša 1, P-987/2014-ČZ 55/14

Poznamenáva sa oznam 9800503/5/4553507/2014/Žof z.d. 8.10.2014 o prechode vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam na základe ponuky Daňového úradu Košice, pobočka Michalovce, Alexandra Markuša 1 – Z
3428/14 Čz 96/14 tit. Kúpy V-2560/06 z.d. 7.11.2006, čz-99/06

Speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva v zmysle § 93 ods. 2 ZKR.

Vecné bremená:
Nie sú známe žiadne vecné bremená viažúce sa k predmetu dražby.
Nájomné práva viažúce sa k predmetu dražby
Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.

Dôvodom realizácie dražby je skutočnosť, že na majetok úpadcu je vedené konkurzné konanie na Okresnom súde
Košice I pod sp.zn. 26 K 34/2015 (číslo správcovského spisu 26 K 34/2015 S1287)

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 130/2016 zo 14.06.2016, vypracovaného
znalcom Ing. Emilom Matim, Kračúnovce 386.

Hodnota predmetu dražby podľa znaleckého posudku: 22 900,00 EUR

Najnižšie podanie:

22 900,00 EUR

Minimálne prihodenie:

1 000,00 EUR

Výška dražobnej zábezpeky:

4 580,00 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

• Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka číslo účtu SK4911000000002942014472, vedený v Tatra
banke, a. s.
• Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť v hotovosti, platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: do 22.07.2016

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti
(účastník bude pripustený k dražbe, ak do 22.07.2016 bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka)
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
zloženú dražobnú zábezpeku.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3 až 5 zákona o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava
vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť bezhotovostným
prevodom na účet dražobníka
č. SK4911000000002942014472, vedený v Tatra banke, a. s., a to
do 15 dní od skončenia dražby.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Účastník dražby:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá splňa podmienky ustanovené zákonom
o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 €. Upozorňujeme všetky osoby,
ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a
môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Obhliadka predmetu dražby, dátum a čas:

Obhliadka 1: 08.07.2016

o 13:00 hod.

Obhliadka 2: 15.07.2016

o 13:00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode
s dražobníkom,
najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky a predmetu dražby na tel. č.: 055/6254200.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej
vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo
iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby
spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:

JUDr. Martina Mižíková, notár so sídlom: Námestie osloboditeľov 20, 040 01 Košice

Podmienky odovzdania predmetu dražby:

Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá
dražobník
vydražiteľovi predmet dražby v stave ako bol vydražený a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo alebo osvedčujú
iné práva vydražiteľa k predmetu dražby. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. Ak ide o predmet
dražby podľa § 20 ods. 13 zákona o dobrovoľných dražbách, t. j. ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť,
predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste
spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci
vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník 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. Ak je vydražiteľ v omeškaní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní
s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ. Osoba povinná
vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 257/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách:

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, 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 podla zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona
č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade
je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá
časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa tohto poučenia je povinná
oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. Účastníkom súdneho konania o
neplatnosť dražby podľa tohto poučenia sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a
dotknutá osoba podľa tohto poučenia. 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
alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo,
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
V Košiciach, dňa 20.06.2016
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K014778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Drietomská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 971 934
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36K/5/2016 S1678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/5/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., so sídlom Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, IČO: 47 252 308, zapísaná v
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sr, vložka č.: 10104/T, ako správca úpadcu Jana
Drietomská, nar. 29.06.1971, bytom Gen. Goliána 6011/28, 917 01 Trnava, podnikajúca pod obchodným menom
Jana Drietomská, s miestom podnikania Školská 3, 917 01 Trnava, IČO: 30 971 934, týmto v súlade s § 32 ods. 7
písm. b) ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods.
2 ZKR, že kauciu vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu sú povinní zložiť na účet, IBAN SK67 1100 0000 0029 2391 1135.

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca

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

117

Obchodný vestník 121/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.06.2016

K014779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Mandúchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovičovo námestie 26, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/26/2013 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/26/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica o hlasovaní zástupcu veriteľov
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 23.07.2013, sp.zn. 1K/26/2013 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Kataríny Mandúchovej, nar. 24.01.1981, bytom Pavlovičovo nám. 26, 080 01 Prešov. Rovnakým uznesením
bol do funkcie správcu majetku úpadcu ustanovený JUDr. Slavomír Dubjel, správca, so sídlom kancelárie Puškinova
16, 080 01 Prešov..
Dňa 07.06.2016 bol zástupcovi veriteľov Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava,
v uvedenej konkurznej veci predložený na schválenie návrh konečného rozvrhu výťažku v súlade s ustanoveniami §
96 a § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“).
Zástupca veriteľov Tatra banka, a.s. so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava svojím písomným podaním
zo dňa 10.6.2016 súhlasil s návrhom konečného rozvrhu výťažku zo dňa 31.5.2016.
V Prešove dňa 20.6.2016
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K014780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Viera Findurová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. SNP 524/2, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/26/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/26/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec: Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámer zostaviť konečný
rozvrh výťažku

Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, č. správcu S1670 správca úpadcu Mgr.
Viera Findurová, nar.: 12.11.1965, bytom: Nám. SNP 524/2, 9301 01 Senec, oznamuje, že v súlade s ustanovením
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Viera Findurová, nar.: 12.11.1965, bytom: Nám. SNP 524/2, 9301 01 Senec, oznamuje, že v súlade s ustanovením
§ 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej
podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty t.j.
- bytu č. 2 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu, súpisné číslo 524, na ulici SNP, vchod: 1, v Senci,
postaveného na pozemkoch parcely registra „C“ č. 926/11 o výmere 204 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, parcely registra „C“ č. 926/12 o výmere 181 m2, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria, parcely
registra „C“ 926/13 o výmere 188 m2, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria, parcely registra „C“ č. 926/14 o
výmere 191 m2, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria (ďalej len "Pozemok"), spolu s podielom priestoru na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti
7857/442810, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Senec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č.
4209, okres: Senec, obec: Senec, katastrálne územie: Senec; zabezpečeného veriteľa: Prvá stavebná sporiteľňa,
a.s., so sídlom: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004, zapísaným v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 479/B (ďalej ako „Zabezpečený veriteľ“).

Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej
podstaty Zabezpečeného veriteľa.

Poučenie:
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.

Mgr. Marek Piršel - správca

K014781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VIP WINGS, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 788 631
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/34/2014 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/34/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM

O

DORUČENÍ

PRIHLÁŠOK

PO

UPLYNUTÍ

ZÁKLADNEJ

PRIHLASOVACEJ

LEHOTY

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu VIP WINGS a.s., so sídlom Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, IČO: 35788
631, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamujem, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška pohľadávky do konkurzu nasledovne:
dňa 13.06.2016 od veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005, a to:
prihláška pohľadávky č. 1 v celkovej sume 222,78 Eur, nezabezpečená, ktorá bola zapísaná do konečného
zoznamu
pohľadávok
dňa
14.06.2016
JUDr. Michal Mišík, správca

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

119

Obchodný vestník 121/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.06.2016

K014782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silver-X, s.r.o. "v likvidácii" v "konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odborárska 10/178, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 021 997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/32/2015 - S 1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/32/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY
v zmysle ust. § 76 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z.z. a ust. § 37 a nasl. Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Úpadca: Silver – X, s.r.o., Odborárska 10, 986 01 Fiľakovo, IČO: 36 021 997
Spisová značka: 2K 32/2015
Súpis všeobecnej podstaty úpadcu tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

Por.
číslo

Identifikácia súpisovej zložky majetku

1.

Suma vo výške 6.639, 00 € v prospech všeobecnej
podstaty v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zák. č. 7/2005
Z.z. v platnom znení

Vlast.
podiel

1/1

Deň
zapísania

20.06.2016

Dôvod zapísania

Súpis.
hodnota

Uznesenie Okresného súdu Banská
6.639, 00
Bystrica 2K 32/2015-188 zo dňa
€
9.11.2015
6.639,00

Spolu

€

Dňa 20.06.2016 v Banskej Bystrici
JUDr. Marián Pataj, správca

K014783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silver-X, s.r.o. "v likvidácii" v "konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odborárska 10/178, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 021 997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
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Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/32/2015 - S 1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/32/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Marián Pataj, so sídlom J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty úpadcu Silver –
X, s.r.o., so sídlom Odborárska 10, 986 01 Fiľakovo, IČO: 36 021 997, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4609/S,
týmto v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení publikuje oznam o zostavení
Zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate. Jedná sa o zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
Zároveň správca týmto v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 posledná veta zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení
oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 č. 7/2005 Z.z. v platnom znení 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.

Dňa 20.06.2016, v Banskej Bystrici
JUDr. Marián Pataj

K014784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Turtev
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 567/18, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36K/4/2016 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/4/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

- motorové vozidlo Ford Fiesta, EČV DS042EB, rok výroby 2007, výrobné číslo WF0DXXGAJD7T88797,
spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, súpisová hodnota 2.350,- Eur
Ing. Marián Jelinek, správca

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

121

Obchodný vestník 121/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.06.2016

K014785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Ignác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 446, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Ľubomír Ignác, nar.29.10.1971, trvale bytom Ruskov 446, 044 19
Ruskov, týmto podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení zvoláva v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I, pod sp.zn.:31K/10/2016 prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 3.8.2016 o 10:00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Floriánska 19, 040 01
Košice, č.d.203 (budova EURODOMU) s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Rozhodovanie o výmene správcu,
4. Voľba veriteľského výboru,
5. Záver.
Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 09:50 hod. do 10:00 hod. Veritelia fyzické osoby pri prezentácii
predložia doklad totožnosti, veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s
dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu a zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie na predmetnej schôdzi veriteľov a doklad totožnosti.

K014786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Želonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ú 2345/11, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2016 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA O PRVOM ZASADNUTÍ ZÁSTUPCU VERITEĽOV

Sp. zn. súdneho spisu: 4K/9/2016
Sp. zn. správcovského spisu: 4K/9/2016 S849
Úpadca: Andrea Želonková, nar.: 31.10.1969, bytom: Ústecko-Orlická 2345/11, 058 01 Poprad
Miesto konania: kancelárie správkyne na ul. Konštantínova 6, 080 01 Prešov
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Dátum a čas konania: 20.06.2016 o 13:00 hod.
----------------------------------------------------------------Prítomné osoby: podľa prílohy č. 1 - prezenčná listina
Prvé zasadnutie zástupcu veriteľov sa koná v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 zákona č. 7/20025 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), pričom zvolaná bola správcom na
zasadnutí prevej schôdze veriteľov zo dňa 20.06.2016.

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Rôzne
3. Záver
----------------------------------------------------------------Prítomní na schôdzi:
1. Marek Frankovič, bydlisko: Hozelec 70, 059 11 Hozelec
2. JUDr. Stela Wildeová (ďalej len „ správkyňa“)
----------------------------------------------------------------Zástupca veriteľov bol oboznámený, že podľa § 38 ods. 2 ZKR je toto zasadnutie uznášaniaschopné. Zároveň
bola dodržaná lehota na konanie zasadnutia podľa § 38 ods. 1 ZKR.
2. Rôzne
Za účelom rýchlosti a hospodárnosti konania sa zástupca veriteľov a správca dohodli na
e-mailovej komunikácii.
e-mailová adresa zástupcu veriteľov je: info@savonareality.sk
e-mailová adresa správkyne je: prawowilde@gmail.com
----------------------------------------------------------------3. Záver
Zástupca veriteľov poďakoval správkyni za jej účasť na tomto zasadnutí. Zasadnutie prvej schôdze zástupcu
veriteľov bolo ukončené o 14.00 hod. .
----------------------------------------------------------------V Prešove 20.06.2016
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K014787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Fábry
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29. augusta 69, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.6.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K16/2016 S 514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K16/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ján Čipka, správca konkurznej podstaty úpadcu Patrik Fábry, nar. 23.6.1971, bytom ul. 29 augusta 69,
Hronec predložil Okresnému súdu Banská Bystrica, ako zástupcovi veriteľov v právnej veci úpadcu Patrik Fábry,
nar. 23.6.1971, bytom ul. 29 augusta 69, Hronec návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
v znení:
Okresný súd Banská Bystrica, ako zástupca veriteľov schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov nasledovne:
·
na uspokojenie pohľadávok proti podstate pripadá suma: 1.304,56 EUR
·
na odmenu Správcu za speňaženie všeobecnej podstaty pripadá suma: 76,96 EUR
·
na zistené pohľadávky veriteľov pripadá suma 1.919,48 EUR a zistené pohľadávky veriteľov budú uspokojené
nasledovne:
Pohľadávka veriteľa Consumer Finance Holding, a.s., Hlavná 12, 060 01 Kežmarok, IČO:
35923130 zistená vo výške 3.653,82 EUR sa uspokojuje vo výške 244,13 EUR
Pohľadávka veriteľa HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany,
IČO:36234176 zistená vo výške 936,44 EUR sa uspokojuje vo výške 62,56 EUR
Pohľadávka veriteľa Kooperativa poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4,
Bratislava, IČO: 00565441 zistená vo výške 109,75 EUR sa uspokojuje vo výške 7,33 EUR
Pohľadávka veriteľa Poštová banka a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, IČO: 31340890
zistená vo výške 2.343,41 EUR sa uspokojuje vo výške 156,57 EUR
Pohľadávka veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa a.s., so sídlom Bajkalská 30, Bratislava,
IČO:31335004 zistená vo výške 20.729,73 EUR, v priebehu konkurzného konania veriteľ
svoju pohľadávku v časti istiny vo výške 5.000,- EUR vzal späť a predmetom uspokojovania je
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pohľadávka vo výške 15.729,73 EUR sa uspokojuje vo výške 1.0509,92 EUR
Pohľadávka veriteľa Tatra banka a.s, so sídlom Hodžovo námestie 3, Bratislava, ČO: 00686930
zistená vo výške 4.019,86 EUR sa uspokojuje vo výške 268,57 EUR
Pohľadávka veriteľa TELERVIS PLUS a.s., Staré Grunty č. 7, 841 04 Bratislava, IČO:
35717769, zistená vo výške 584,21 EUR sa uspokojuje vo výške 39,03 EUR
Pohľadávka veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO:
35792752, zistená vo výške 570,33 EUR sa uspokojuje vo výške 53,49 EUR
Pohľadávka veriteľa POHOTOVOSŤ s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO:
35807598, zistená vo výške 477 EUR sa uspokojuje vo výške 31,87 EUR
Pohľadávka veriteľa KESIDY s.r.o., so sídlom Sládkovičova 1/1562, 07501 Trebišov, IČO:
4645082, zistená vo výške 75,00 EUR sa uspokojuje vo výške 5,01 EUR

IV. Poučenie správcu
V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii zverejňujem návrh na vydanie
výťažku pre nezabezpečených veriteľov a zároveň zverejňujem lehotu na jeho schválenie 20 dní.

JUDr. Ján Čipka, správca

K014788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc.Erika Fodorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
THK 35, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K51/2015 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/51/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ján Čipka, správca konkurznej podstaty úpadcu Bc. Erika Fodorová, nar. 31.10.1967, THK 35, Banská
Bystrica predložil Okresnému súdu Banská Bystrica, ako zástupcovi veriteľov v právnej veci úpadcu Bc. Erika
Fodorová, nar. 31.10.1967, THK 35, Banská Bystrica návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov v znení:
Okresný súd Banská Bystrica, ako zástupca veriteľov schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov nasledovne:
·
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na uspokojenie pohľadávok proti podstate pripadá suma: 1.235,17 EUR
·
na odmenu Správcu za speňaženie všeobecnej podstaty pripadá suma: 320,37 EUR
·
na zistené pohľadávky veriteľov pripadá suma: 3554,93 EUR a zistené pohľadávky veriteľov budú uspokojené
nasledovne:
pohľadávka veriteľa Cetelelm Slovensko, a.s., so sídlom Panenská 7, Bratislava, IČO: 35787783 zistená vo
výške 3.237,71 EUR sa uspokojuje vo výške 186,27 EUR
pohľadávka veriteľa Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, IČO: 31340890
zistená vo výške 9.331,27 EUR sa uspokojuje vo výške 536,86 EUR
pohľadávka veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00151653
zistená vo výške 24.651,08 EUR sa uspokojuje vo výške 1.418,27 EUR
pohľadávka veriteľa Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, Bratislava, IČO:
36854140 zistená vo výške 24.568,45 EUR sa uspokojuje vo výške 1.413,53 EUR

IV. Poučenie správcu
V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii zverejňujem návrh na vydanie
výťažku pre nezabezpečených veriteľov a zároveň zverejňujem lehotu na jeho schválenie 20 dní.

JUDr. Ján Čipka, správca

K014789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REJA CORPORATION, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 322 909
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 2591/6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/20/2015S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/20/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu REJA CORPORATION, s.r.o., so sídlom Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov,
IČO: 44 322 909 v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 05.04.2016 vyhlasuje ponukové
konanie na predaj majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty formou predaja časti podniku, a to v súlade s
§ 92 ods. 1 písm. d), v spojení s § 92 ods. 2 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 časť podniku úpadcu, jeho nehnuteľností, pohľadávky, práva a
iné majetkové hodnoty úpadcu. Do speňažovaného majetku nie sú zahrnuté finančné prostriedky úpadcu. Majetok
úpadcu, ktorý je predmetom speňažovania:
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1) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 590 o výmere 31 701 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
2) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 591 o výmere 3 355 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
3) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 592 o výmere 15 550 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
4) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 593 o výmere 1 135 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
5) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 594 o výmere 1 010 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
6) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 595 o výmere 10 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
7) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 596 o výmere 265 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
8) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 597 o výmere 1 321 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
9) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 598 o výmere 458 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
10) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 599 o výmere 1 901 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
11) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 600 o výmere 587 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
12) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 601 o výmere 585 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
13) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 602 o výmere 705 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
14) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 605 o výmere 140 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
15) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 606 o výmere 62 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
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16) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 607/2 o výmere 4 256 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
17) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 690/6 o výmere 778 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
18) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 200, parcela C KN : 596, Druh stavby: 2, Popis stavby: Biologická ČOV,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
19) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 201, parcela C KN : 597, Druh stavby: 2, Popis stavby: Biologická ČOV,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
20) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 202, parcela C KN : 601, Druh stavby: 2, Popis stavby: Prečerpávajúca stanica ,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
21) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 203, parcela C KN : 600, Druh stavby: 14, Popis stavby: Prečerpávajúca stanica ,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
22) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 204, parcela C KN : 602, Druh stavby: 2, Popis stavby: Kalojem, Spoluvlastnícky podiel
úpadcu (zlomok): 1/1,
23) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 205, parcela C KN : 598, Druh stavby: 1, Popis stavby: Mechanická ČOV,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
24) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 206, parcela C KN : 594, Druh stavby: 2, Popis stavby: Plynová kotolňa,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
25) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 207, parcela C KN : 599, Druh stavby: 2, Popis stavby: Dielne, garáže, Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
26) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 208, parcela C KN : 592, Druh stavby: 15, Popis stavby: Administratívna budova,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
27) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 209, parcela C KN : 606, Druh stavby: 2, Popis stavby: Malá vrátnica, Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
28) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 210, parcela C KN : 593, Druh stavby: 2, Popis stavby: Skladové priestory,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
29) Typ súpisnej zložky majetku: Plot z východnej a severnej strany pozemkov zapísaných na LV: č. 1237, Okres:
Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, výška 200cm, dĺžka 690m, Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
30) Typ súpisnej zložky majetku: Plot zo západnej strany pozemkov zapísaných na LV: č. 1237, Okres: Trebišov ,
Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, dĺžka 110m vrátane brány a bránky, Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
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31) Typ súpisnej zložky majetku: Studňa vŕtaná o priemere 450mm v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
32) Typ súpisnej zložky majetku: Vodovodná prípojka dĺžka 550m z polyetylenových rúr 200mm v areály úpadcu,
Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):
1/1,
33) Typ súpisnej zložky majetku: Kanalizačné rozvody v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov,
Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
34) Typ súpisnej zložky majetku: Dažďová kanalizácia z plastových rúr, dĺžka 850m v areály úpadcu, Okres:
Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
35) Typ súpisnej zložky majetku: Kanalizačná prípojka z betónových rúr dĺžka 5000m v areály úpadcu, Okres:
Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
36) Typ súpisnej zložky majetku: Spevnená plocha ako vnutrozávodná komunikácia a prístupové chodníky dĺžka
6250m2 v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
37) Typ súpisnej zložky majetku: Spevnená plocha betónová ako monolitický betón pred kotolňou, hlavným
výrobným objektom a garážom 3200m2 v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie:
Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
38) Typ súpisnej zložky majetku: Elektrická prípojka zemná z verejného rozvodu dĺžka 250m v areály úpadcu,
Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):
1/1,
39) Typ súpisnej zložky majetku: Trafostanica na parc. č. 599 murovaná, napojená z verejného rozvodu v areály
úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok): 1/1,
40) Typ súpisnej zložky majetku: Prístrešok pri trafostanici, zvislá betónová konštrukcia, strop- pozinkovaný plech
v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel
úpadcu (zlomok): 1/1,
41) Typ súpisnej zložky majetku: Prístrešok pri vrátnici oceľová konštrukcia, strecha vytvorená z ľahkých kovových
väzníkov, krytina- pozinkovaný plech v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie:
Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
42) Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka; právny dôvod vzniku: Fa č. 010130003, vo výške: 1 194,98
EUR, splatná dňa 14.04.2013, dlžník: K.B.FRUTOS s.r.o. so sídlom Jilemického 1, 080 01 Prešov, IČO: 31 679 129,
záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenia faktúry, rozsah podielu úpadcu: 1/1.
Vyššie uvedený nehnuteľný majetok a stavby boli ocenené znaleckým posudkom č. 22/2015, znaleckou
organizáciou SK ACTIVE, s.r.o. Trebišov zo dňa 26.10.2015, pričom všeobecná hodnota nehnuteľností a stavieb
bola určená na sumu 1.383.333,33 Eur. Pohľadávka voči dlžníkovi K.B.FRUTOS s.r.o. so sídlom Jilemického 1, 080
01 Prešov, IČO: 31 679 129, vo výške: 1 194,98 EUR, splatná dňa 14.04.2013, právny dôvod vzniku: Fa č.
010130003 bola ocenená znaleckým posudkom č. 22/2015, znaleckou organizáciou SK ACTIVE, s.r.o. Trebišov zo
dňa 26.10.2015 na sumu 0,00 Eur.
Celková všeobecná hodnota časti podniku úpadcu je 1.383.333,33 Eur.
B) Podmienky predaja časti podniku:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ č.k.: 26K/20/2015 – ZÁVÄZNÁ PONUKA NEOTVÁRAŤ“.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať alebo osobne doručiť na adresu kancelárie správcu
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

129

Obchodný vestník 121/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.06.2016

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať alebo osobne doručiť na adresu kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Matúš Čepček, správca, Jána Kalinčiaka 2591/6, 071 01 Michalovce do 13.07.2016.
Záujemcovia o kúpu časti podniku sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po predchádzajúcej
dohode so správcom na tel. č. +421 915 281 007.
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 za časť podniku úpadcu, ktorá
však nesmie byť nižšia ako 80% jeho znaleckej hodnoty, t.j. 1.106.666,66 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
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 UniCredit Bank, a.s. pobočka Humenné, č. ú. IBAN: SK451111 0000
0011 2950 9013, SWIFT CODE: UNCRSKBX, najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie
ponúk ( t.j. 13.07.2016).
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 časti
podniku 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 časti podniku.
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 najneskôr piaty deň po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk v sídle správcu. Správca oznámi predsedovi veriteľského výboru aspoň tri dni vopred
dátum, čas a miesto otvárania obálok záujemcov. Predseda veriteľského výboru sa môže zúčastniť otvárania obálok
záujemcov. Z otvárania obálok 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.
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Za najvýhodnejší návrh správca vyberie návrh na kúpu časti podniku s najvyššou navrhovanou kúpnou
cenou. Uzatvorenie kúpnej zmluvy s víťazom ponukového konania podlieha súhlasu veriteľského výboru.
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 časti podniku. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového
konania ako kupujúcim zmluvu o predaji časti podniku 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 časti podniku.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K014790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Lévárdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarkan 6, 943 42 Šarkan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Termín zvolania schôdze veriteľov:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, k.s. konajúci štatutárnym orgánom
komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, úpadcu: Monika Lévárdyová, bytom 943
42 Šarkan 6, narodená 12.04.1969 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 31K/19/2016,
v súlade s ust. § 34 ZKR, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 25.08.2016 o 8,3o hodine, do kancelárie správcu
na adrese: Farská č.33, 949 01 Nitra,
Program schôdze veriteľov:
1/

Prezentácia o 8,oo hod.,

2/

Otvorenie schôdze a správa o činnosti a stave konkurzu,

3/

Rozhodovanie o výmen správcu podľa ust. § 36 ZKR,

4/

Voľba zástupcu veriteľov,

5/

Diskusia a záver

Pri prezentácií veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia aktuálny výpis z OR OS
a v prípade zastúpenia predložia aj overenú plnú moc. JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP
úpadcu

K014791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kerkeš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 8, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.5.1986
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu:
Bučany 258, 919 28 Bučany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/37/2015 S1607
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/37/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh
výťažku pre nezabezpečených veriteľov
JUDr. Lukáš Vidlička, správca konkurznej podstaty úpadcu Jozef Kerkeš, nar. 9.5.1986, Hlavná 8, 931 01 Šamorín,
v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zostavil zoznam
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej
podstaty a oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
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.
JUDr. Lukáš Vidlička, Správca

K014792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Ďurana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké nad Váhom 96, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K 4/2015 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 4/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ súpisovej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Zrážky zo mzdy za mesiac apríl 2016 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ust. § 72 ods. 2
Zákona č. 7/2005.
Súpisová hodnota majetku: 262,95 €
Deň zapísania: 10.05.2016

JUDr. Martin Kováčik
správca
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K014793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Bednárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adámiho 22, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K 27/2010 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K 27/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu Ondrej Bednárik, narodený 26.10.1973, trvale bytom Adámiho 22, 841 05
Bratislava, na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 22.8.2011 na speňaženie hnuteľných vecí
úpadcu uvedených v súpise všeobecnej podstaty úpadcu zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 40B/2011 zo dňa
28.2.2011, v súlade s § 92 ods. 1 písm. d) ZKR vyhlasuje :
2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku: hnuteľné veci :
1.
2.
3.
4.
5.

prikrývky - ovčie rúno Merino + Camel (rok výr.2007)
drevené skrinky 5 ks
skriňa Raumwunder 2,2 x 3 m
nástenná skriňa Bravad
kniha „3x Leonardo da Vinci“

súpisová hodnota 500,- €
súpisová hodnota 50,- €
súpisová hodnota 200,- €
súpisová hodnota 20,- €
súpisová hodnota 100,- €

za najvyššie ponúknutú cenu.
Podmienky ponukového konania
1. Záujemcovia predložia správcovi na adrese kancelárie cenové ponuky písomne v zalepenej
obálke s označením „KONKURZ č.k. 6K 27/2010-NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou do 15 kalendárnych dní odo
dňa zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku vrátane. Na ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať.
3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa na všetky jeho podané
ponuky neprihliada.
4. Záujemcovia budú povinní v prospech bankového účtu úpadcu č. 2913961497/1100, TATRABANKA, a.s.,
IBAN: SK54 1100 0000 0029 1396 1497, zaplatiť minimálne 20% ponúkanej ceny. Zábezpeka musí byť
pripísaná na účte úpadcu najneskôr posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk alebo zložená v
hotovosti k rukám správcu.
5. Za úspešného záujemcu bude považovaný ten subjekt, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu.
6. Obálka musí obsahovať:
- návrh cenovej ponuky v eurách s dokladom o zaplatení minimálne 20% kúpnej ceny,
- záujemca predloží originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo
obdobného registra nie starší ako 3 mesiace; fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom predloží fotokópiu
preukazu totožnosti a číslo bankového účtu, na ktorý sa zaplatená kúpna cena vráti neúspešným uchádzačom,
- ponuka musí byť podpísaná záujemcom,
- na obálky, ktoré budú nedostatočne označené sa nebude prihliadať.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7. V prípade doručenia ponúk viacerých záujemcov s ponukou rovnakej sumy, záujemcovia budú správcom
vyzvaný na zvýšenie ponúk. V takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v
správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
8. Termín a miesto otvárania obálok: Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk o
10:00 hod. v sídle kancelárie správcu. O otváraní obálok sa spíše zápisnica.
9. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca, v prípade potreby pri pochybnostiach najvýhodnejšej ponuky v spojení
s veriteľským výborom a s jeho odsúhlasením a to v lehote 5 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.
10. S úspešným záujemcom, ktorému bude vyhodnotenie bezodkladne oznámené, bude zmluva uzavretá do 10
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
11. Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu a doplatiť kúpnu cenu a to v lehote
určenej správcom. V prípade ak úspešný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu a nedoplatí kúpnu cenu v určenej
lehote na víťaznú ponuku sa neprihliada, zložená zábezpeka prepadne v prospech konkurznej podstaty.
12. Neúspešným záujemcom budú nimi zaplatené zábezpeky vrátené bezodkladne po vyhodnotení ponúk.
Termín obhliadky si môžete dohodnúť v kancelárii správcu (tel.č.: 02/5477 5346, 0903/233511).
JUDr. Eva Bieliková, správca

K014794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PENAD s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 67, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 588 440
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2015 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z 3. schôdze veriteľského výboru dlžníka – PENAD, s.r.o., Slovenská 67, 080 01 Prešov, IČO: 36 588 440
(ďalej len „Dlžník“)
________________________________________________________________

MIESTO A ČAS KONANIA 3. SCHÔDZE VERITEĽSKÉHO VÝBORU

Miesto konania:

v priestoroch zasadacej miestnosti dlžníka na ul. Traťová 19, Košice

Dátum konania:

16.06.2016

Čas konania:

09:00 hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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PRÍTOMNÍ
- prítomní sú 2 členovia veriteľského výboru, s celkovým počtom hlasov 2; zoznam prítomných členov
veriteľského výboru spolu s počtom ich hlasov tvorí prílohu číslo 1 tejto zápisnice
-

reštrukturalizačný správca

-

zástupca dlžníka

PREDMET ROKOVANIA 3. SCHÔDZE VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
1. Otvorenie schôdze
2. Schválenie programu 3. schôdze veriteľského výboru
3. Hlasovanie o schválení alebo zamietnutí reštrukturalizačného plánu zo dňa 02.06.2016, veriteľským
výborom
4. Záver

Opis prerokovania jednotlivých bodov a znenia prijatých uznesení:

K bodu 1 - Otvorenie schôdze veriteľského výboru

Prítomný zástupca predsedu veriteľského výboru, ako zvolávateľ a aj predsedajúci 3. schôdze veriteľského výboru
o 09.00 hod. zahájil schôdzu veriteľského výboru a privítal všetkých prítomných.

Na úvod skonštatoval, že zvolanie tejto schôdze bolo uskutočnené v súlade s ust. § 144, Schválenie plánu
veriteľským výborom, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Predsedajúci oboznámil prítomných s navrhnutým programom schôdze.

Predsedajúci ďalej skonštatoval, že sú prítomní 2 členovia veriteľského výboru, s počtom 2 hlasov tak,
ako sú uvedení v Zozname prítomných členov veriteľského výboru, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
Zástupca člena veriteľského výboru STS KOVO s.r.o., Prešov svoju neúčasť na tejto schôdzi po obdržaní pozvánky
od predsedu veriteľského výboru písomne ospravedlnil z dôvodu dlhodobo plánovaných ciest. Predsedajúci
skonštatoval, že schôdza je uznášania schopná, keďže je na nej prítomná väčšina členov veriteľského výboru.

Predsedajúci následne vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby vzniesli pripomienky, žiadosti alebo
návrhy k doterajšiemu priebehu schôdze.

Zo strany prítomných zástupcov členov veriteľského výboru neboli vznesené žiadne pripomienky, žiadosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zo strany prítomných zástupcov členov veriteľského výboru neboli vznesené žiadne pripomienky, žiadosti
alebo návrhy.

K bodu 2 – Schválenie programu 3. schôdze veriteľského výboru

Predsedajúci navrhol, aby 3. schôdza veriteľského výboru sa uskutočnila s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie schôdze
2. Schválenie programu 3. schôdze veriteľského výboru
3. Hlasovanie o schválení alebo zamietnutí reštrukturalizačného plánu zo dňa 02.06.2016, veriteľským
výborom
4. Záver

Na to bolo 3. schôdzou veriteľského výboru prijaté nasledovné :
Hlasovanie:
Za: 2 hlasy prítomných členov veriteľského výboru
Proti: 0 hlasov
Nehlasoval: 0 hlasov

Uvedené uznesenie bolo prijaté počtom hlasov prítomných členov veriteľského výboru: 3

uznesenie č. 1:

3. schôdza veriteľského výboru bude uskutočnená s nasledovným programom
1. Otvorenie schôdze
1. Schválenie programu 3. schôdze veriteľského výboru
2. Rokovanie o schválení alebo zamietnutí reštrukturalizačného plánu zo dňa 02.06.2016, veriteľským
výborom
3. Záver
K bodu 3 – Rokovanie o schválení alebo zamietnutí reštrukturalizačného plánu zo dňa 02.06.2016
Predsedajúci v tomto bode rokovania oboznámil prítomných členov veriteľského výboru s obsahom
Reštrukturalizačného plánu dlžníka zo dňa 02.06.2016, ktorý bol veriteľskému výboru predložený na predbežné
schválenie v zákonnej lehote (v súlade s ust. § 143 ZKR). Vyzval štatutárneho zástupcu predkladateľa plánu na
vysvetlenie niektorých skutočností obsiahnutých v opisnej časti plánu. Po vypočutí vysvetlenia zástupcu
predkladateľa plánu vyzval prítomných členov veriteľského výboru o ich vyjadrenie k predloženému
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o ich

vyjadrenie

k predloženému

Člen veriteľského výboru FARLA MV spol. s r.o., Gelnica namietol mieru uspokojenia v skupine nezabezpečených
pohľadávok a v skupine pre pohľadávky veriteľov spriaznených s dlžníkom. Navrhované uspokojenie v skupine
nezabezpečených pohľadávok na úrovni 8% z celkovej výšky nezabezpečených pohľadávok je podľa jeho názoru
neprimerane nízke a uspokojenie v skupine pre pohľadávky veriteľa spriazneného s dlžníkom na úrovni 5%
z celkovej hodnoty takto prihlásených pohľadávok pokladá za neprimerane vysoké.

Prítomný správca vzniesol pripomienku k záväznej časti plánu, z ktorej nie sú zrejmé navrhované zmeny
pohľadávok určených na uspokojenie veriteľov podľa jednotlivých dotknutých pohľadávok tak, aby v prípade
neúčinnosti plánu bolo možné určiť rozsah v akom bola pohľadávka podľa plánu uspokojená jednotlivými plneniami,
a rozsah, v akom bola pohľadávka podľa plánu uznaná za nevymáhateľnú. Prehľad o takýchto zmenách je z vyššie
uvedeného dôvodu nevyhnutný najmä u veriteľov, ktorí svoje pohľadávky prihlásili viacerými prihláškami. Správca
v tejto súvislosti uviedol, že predkladateľ plánu bol v priebehu prípravy návrhu plánu na splnenie tejto povinnosti
upozornený.

Po prerokovaní týchto výhrad k obsahu predloženého záverečného návrhu plánu navrhol predseda veriteľského
výboru prijatie postupu podľa ust. § 144 ods. 1 ZKR spočívajúceho v určení 15 dňovej lehoty na prepracovanie
záverečného návrhu plánu spôsobom, ktorý by zohľadnil výhrady prezentované členmi veriteľského výboru
a správcom. Po vypočutí stanovísk jednotlivých členov veriteľského výboru predsedajúci dal o svojom návrhu na
postup podľa ust. § 144 ods. 1 ZKR hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 2 hlasy prítomných veriteľov
Proti: 0 hlasov
Nehlasoval: 0 hlasov

Uvedené uznesenie bolo prijaté s počtom hlasov prítomných veriteľov: 2
Na to bolo schôdzou veriteľského výboru prijaté nasledovné :
uznesenie č. 2:

Veriteľský výbor podľa ust. § 144 ods. 1 ZKR určuje predkladateľovi plánu – dlžníkovi lehotu v trvaní
15 dní odo dňa konania tejto schôdze veriteľského výboru na prepracovanie záverečného návrhu plánu.
Predmetom prepracovania musia byť tie časti záverečného návrhu plánu, ktorých sa týkajú výhrady
k záverečnému návrhu plánu prednesené na schôdzi veriteľského výboru.

K bodu 4 – Záver

Keďže prítomní členovia veriteľského výboru nevzniesli žiadne pripomienky k priebehu schôdze veriteľského
výboru, predseda veriteľského výboru túto schôdzu o 09.50 hod. ukončil.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Košiciach, dňa 16.06.2016

..................…………………………
predseda veriteľského výboru

Prílohy:

Prezenčná listina prítomných členov veriteľského výboru

K014795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSETON a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 366 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Sídlo správcu:
Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016-S1803
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 2K/19/2016 zo dňa 09.06.2016, v právnej veci
navrhovateľa - veriteľa: LBG style s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 44 363 176, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FUSETON a. s., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 366
561,obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 3889/B, oddiel:
Sro., (ďalej aj ako ,,dlžník“) som bola súdom ustanovená do funkcie predbežného správcu Dlžníka. Predmetné
uznesenie bolo v obchodnom vestníku č. 115/2016 zverejnené dňa 15.06.2016.
V zmysle ustanovení § 74 ods. 1 v spojitosti s ust. § 21 ods. 1 prvá veta za bodkočiarkou zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) ako súdom ustanovený predbežný správca dlžníka žiadam predsedu predstavenstva dlžníka, ktorým je
Tibor Saly o súčinnosť a zároveň o doručenie nasledovnej dokumentácie:
a. aktuálny zoznam Vášho majetku v zmysle ustanovení § 73 ods. 2 ZKR (najmä nehnuteľnosti, hnuteľnosti,
pohľadávky, zostatky na účtoch, práva a iné majetkového hodnoty, vrátane majetkových účastí v
obchodných spoločnostiach či v družstvách a účastí na podnikaní inej osoby, napr. na základe zmlúv o
združení a zmlúv o tichom spoločenstve), spolu s uvedením dátumu jeho nadobudnutia, nadobúdacej ceny,
aktuálnej zostatkovej hodnoty, predpokladanej trhovej hodnoty a tiarch (záložných práv, vecných bremien a
pod.) viaznucich na tomto majetku,
b. zoznam majetku (najmä nehnuteľnosti, hnuteľnosti, pohľadávky, zostatky na účtoch, práva a iné
majetkového hodnoty, vrátane majetkových účastí v obchodných spoločnostiach či v družstvách a účastí na
podnikaní inej osoby, napr. na základe zmlúv o združení a zmlúv o tichom spoločenstve), (ďalej len
„Rozhodujúci majetok“), ktorý (tento Rozhodujúci majetok) ste nadobudli a následne scudzili za nižšiu ako
nadobúdaciu hodnotu v období posledných piatich (5) rokov od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu na
Váš majetok, resp. ktorým (týmto Rozhodujúcim majetkom) ste v tomto období zabezpečovali svoje alebo
cudzie záväzky, spolu so zmluvnou dokumentáciou, na základe ktorej k takémuto nadobudnutiu, scudzeniu
alebo zabezpečeniu došlo, a to spolu s označením prípadov, kedy bola účastníkom takýchto zmluvných
vzťahov osoba majúca postavenie Vám spriaznenej osoby v zmysle ustanovenia § 9 ZKR,
c. účtovné a prvotné doklady vzťahujúce sa k uvedenému zoznamu Rozhodujúceho majetku, t.j. účtovné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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účtovné a prvotné doklady vzťahujúce sa k uvedenému zoznamu Rozhodujúceho majetku, t.j. účtovné
podklady potvrdzujúce, že všetky položky vyššie uvedeného zoznamu boli zachytené v účtovníctve Vašej
osoby ako podnikateľa (faktúry, pokladničné doklady, zápočtové listy a pod.),
výpisy z listov vlastníctva vzťahujúce sa k Vami aktuálne vlastnenému nehnuteľnému majetku, ktorý je,
resp. bol súčasťou Rozhodujúceho majetku,
tzv. veľké technické preukazy motorových vozidiel vzťahujúce sa k Vami aktuálne vlastnenému majetku,
resp. k majetku, ktorý je alebo bol súčasťou Rozhodujúceho majetku,
zoznam súdnych konaní, rozhodcovských konaní, exekučných konaní, správnych konaní a dobrovoľných
dražieb vedených v súvislosti s Rozhodujúcim majetkom v období posledných piatich (5) rokov od podania
návrhu na vyhlásenie konkurzu spolu s príslušnými rozhodnutiami, ktoré boli v takýchto konaniach vydané,
nájomné, podnájomné a leasingové zmluvy týkajúce sa Rozhodujúceho majetku, ktoré ste uzavreli v období
posledných piatich (5) rokov od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu, spolu s označením prípadov, kedy
bola účastníkom takýchto zmluvných vzťahov osoba majúca postavenie Vám spriaznenej osoby v zmysle
ustanovenia § 9 ZKR,
súpis všetkých účtov, ktorých majiteľom ste, resp. ste boli v období posledných piatich (5) rokov od podania
návrhu na vyhlásenie konkurzu,
aktuálne platné mandátne zmluvy, resp. iné obdobné zmluvy a platné plnomocenstvá,
zoznam platných pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonaných mimo pracovný pomer zamestnancov
Dlžníka,
podrobnú správu o spôsobe naloženia s Vašim ziskom za obdobie posledných piatich (5) rokov od podania
návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Predmetné doklady žiadam doručiť osobne do kancelárii správcu v Bratislave na ul. Ivánska Cesta 30/B, 821 04
Bratislava najneskôr dňa 30.06.2016 s tým, že tie z požadovaných dokladov, resp. dokumentácie, ktoré máte v
elektronickej podobe, žiadam doručiť aj v elektronickej podobe na adresu polackova@poradenska.sk
V tejto súvislosti Vás vyzývam, aby ste sa dňa 30.06.2016 o 11:00 hod osobne dostavili do kancelárie správcu ul.
Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava a to za účelom podania potrebných vysvetlení týkajúcich sa Vašej
podnikateľskej činnosti, finančnej a majetkovej situácie.
Osobitne Vás pritom upozorňujem na ustanovenia § 73 ods. 2 ZKR podľa ktorých platí, že „Zoznam majetku je
úpadca povinný zostaviť a odovzdať správcovi do 15 dní od vyhlásenia konkurzu; ak už zoznam majetku pripojil k
návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo poskytol predbežnému správcovi, je povinný poskytnúť správcovi v rovnakej
lehote doplnenie tohto zoznamu. Predložený zoznam majetku alebo doplnenie tohto zoznamu je úpadca povinný
podpísať a výslovne v ňom uviesť, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné; podpis úpadcu musí byť úradne
osvedčený. Spolu so zoznamom majetku alebo doplnením tohto zoznamu je úpadca povinný odovzdať správcovi aj
všetky ďalšie doklady týkajúce sa majetku podliehajúceho konkurzu.“.
Súčasne Vás upozorňujem, že:
a)
V zmysle ustanovenia § 44 ods. 1 ZKR oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim
konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu
prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu.
b)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 1 ZKR, je Úpadca povinný poskytnúť správcovi ním požadovanú
súčinnosť, najmä všetky správcom požadované vysvetlenia vo forme a lehote určenej správcom. Na tento
účel je Úpadca povinný sa aj opakovane dostaviť na požiadanie do kancelárie správcu.
c)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 2 ZKR, povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa tohto zákona rovnako
ako úpadca má aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu úpadcu, prokurista úpadcu, odborný
zástupca zodpovedný za podnikanie úpadcu, likvidátor úpadcu, nútený správca úpadcu a zákonný zástupca
úpadcu; ak je úpadcom právnická osoba bez štatutárneho orgánu, povinnosť poskytnúť súčinnosť správcovi
rovnako ako úpadca má aj osoba, ktorá vykonávala funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu naposledy.
d)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 3 ZKR, ak Úpadca alebo osoby uvedené v § 74 ods. 2 ZKR
neposkytnú správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd ich na návrh správcu vyzve, aby
správcovi požadovanú súčinnosť do siedmich dní od doručenia výzvy poskytli s poučením o možnosti ich
predvedenia alebo uloženia pokuty.
e)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 4 ZKR, ak Úpadca alebo osoby uvedené v § 74 ods. 2 ZKR ani na
výzvu súdu súčinnosť správcovi neposkytnú, súd môže na návrh správcu nariadiť ich predvedenie na súd,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výzvu súdu súčinnosť správcovi neposkytnú, súd môže na návrh správcu nariadiť ich predvedenie na súd,
aby podali vysvetlenie; na podaní vysvetlenia sa môže zúčastniť správca, člen veriteľského výboru alebo
zabezpečený veriteľ zistenej zabezpečenej pohľadávky.
f)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 5 ZKR, ak osoba uvedená v § 74 ods. 2 ZKR ani na výzvu súdu
neposkytne správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd jej môže uznesením uložiť na návrh
správcu pokutu do 165 000 eur.
Poučenie:
Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddlžení tým, že
nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo uvedie nepravdivé údaje v zozname
aktív a pasív dopúšťa sa trestného činu marenia konkurzného konania alebo vyrovnacieho konania podľa § 242
ods. 1 a 2 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Kto marí konkurzné konanie tým, že zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca do
konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo
zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopúšťa sa trestného činu marenia
konkurzného konania alebo vyrovnacieho konania podľa § 2432 ods. 1 až 4 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Zároveň ako správca Vás poučujem v zmysle § 74 ods. 1 posledná veta ZKR, že podľa § 242 a 243 zákona č.
300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov:
„(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo
b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že
a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,
c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
spôsobí ním väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí
ním škodu veľkého rozsahu.“

S úctou,

JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Správca

K014796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Červeník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zákysučie 1596, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1971
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/8/2014/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/8/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, správca úpadcu: Marián Červeník, bytom Zákysučie 1596, 023 02 Krásno nad Kysucou, nar.
06.12.1971 (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal
do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:
So sídlom:
IČO:

Lukáš Kočnar – PRO - FACTOR
Františkánska 4, Trnava
34 792 937

1 208,17 €

Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášky dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

1
10.06.2016
Neuplatnené
21/L-1
13.06.2016

V Žiline, dňa 17.06.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s. - správca Úpadcu

K014797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIKA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opoj 103, 919 32 Opoj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 793 333
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/2/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/2/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Vec: Schválenie návrhu rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
Dňa 03.06.2016 bol v Obchodnom vestníku 107/2016 zverejnený návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty v konkurze vedenom pod sp. zn. 36K/2/2015 na majetok úpadcu: MIKA, spol. s r.o., so sídlom Opoj č. 103,
919 32 Opoj, IČO: 35 793 333.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420 (ďalej len „SZRB“) ako zástupca veriteľov Vám týmto
oznamujem, že
schvaľuje
návrh rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, v znení jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku č. 107/2016 zo dňa
03.06.2016.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

K014798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Popélyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ličartovce 118, 082 03 Ličartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2K/65/2015 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/65/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie správcu Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, správca majetku
úpadcu Oľga Popélyová, nar. 25.1.1974, bytom Ličartovce 118, 082 03 Ličartovce 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 pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, vo výške 113,19 EUR,
ktorá bola u správcu prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok pod poradovým číslom 3,
bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Poprade dňa 20.6.2016
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K014799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Popélyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ličartovce 118, 082 03 Ličartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2K/65/2015 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/65/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie správcu Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, správca majetku
úpadcu Oľga Popélyová, nar. 25.1.1974, bytom Ličartovce 118, 082 03 Ličartovce 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 pohľadávky veriteľa:
Generali Poisťovňa, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 01 Bratislava, IČO: 35 709 332 , v celkovej výške
511,22 EUR,
ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do zoznamu
pohľadávok.
V Poprade dňa 20.6.2016
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K014800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Popélyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ličartovce 118, 082 03 Ličartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2K/65/2015 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/65/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
o hlasovaní zástupcu veriteľov v konkurznej veci úpadcu Oľga Popélyová, nar. 25.01.1974, bytom Ličartovce 118,
082 03 Ličartovce
Úpadca: Oľga Popélyová, bytom Ličartovce 118, 082 03 Ličartovce
Správca: JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca
Značka správcu: S1537
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd vedúci konanie: Okresný súd Prešov
Spisová značka: 2K/65/2015
Dňa 16.6.2016 bol do sídla kancelárie správcu doručený záväzný pokyn zástupcu veriteľov Consumer Finance
Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, ktorým zástupca veriteľov súhlasil s vylúčením
súpisovej zložky č. 9 - Obchodného podielu úpadcu v spoločnosti OLAMAR s.r.o., IČO: 47 014 296, so sídlom
Moyzesova 36, 040 01 Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.
31599/V zo súpisu všeobecnej podstaty v súlade s ustanovením § 81 odsek. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení.
V Poprade dňa 20.6.2016
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K014801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Barbora Vidovencová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovská 41, 945 05 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Zbehy 480, 951 42 Zbehy
Spisová značka správcovského spisu: 27K/1/2015 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/1/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Deň zapísania súpisových zložiek majetku: 20.06.2016
Dôvod zapísania: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ZKR
1. Peňažný pohľadávka - právny dôvod: nevyčerpaná časť preddavku, dlžník: Okresný súd Nitra, suma: 493,26 Eur
2. Hnuteľná vec: automobil tov. značky FORD MONDEO, rok výroby: 2004, stav opotrebovanosti: primeraný veku
vozidla, počet najazdených kilometrov: 380.000 km, súpisová hodnota: 1.250,00 Eur, poznámka: majetok patriaci
do BSM
3. Nehnuteľná vec: byt č. 13, 3. p., o. č. 43, na Eotosovovej ulici, spoluvlastnícky podiel 2/3, nachádzajúci sa
v obytnom dome so súp. č. 2512, postavenom na pozemku reg. „C“ s parc. č. 2769, ku ktorému prináleží
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a pozemku vo veľkosti 7684/391637,
zapísané na LV č. 7285, kat. ú. Komárno, obec Komárno, okres Komárno, hodnota: 28.000,00 Eur, poznámka:
majetok patriaci do BSM
4. Iná majetková hodnota: uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu v súlade s § 72 ods. 2 ZKR za
mesiac 05/2016 vo výške 279,43 Eur
JUDr. Marián Dobiš, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUKPER s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Zornici 17, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 306 215
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40R/1/2015 S.1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/1/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Mária Belaňová, správca konkurznej podstaty úpadcu LUKPER s.r.o. v konkurze, so sídlom K Zornici
1654/18, Bánovce nad Bebravou, 957 01, IČO: 36 306 215, týmto oznamujem všetkým účastníkom konania č.k.
40R/1/2015, že v súlade s ustanovením § 28 ods.3 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení
som zapísala do zoznamu pohľadávok prihlásené po uplynutí prihlasovacej lehoty :
Poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 20
Veriteľ : Mesto Bánovce nad Bebravou, nám. Ľ. Štúra , Bánovce nad Bebravou, IČO : 00310182
prihlásená suma : 2533,22.-eur

Poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 21
Veriteľ :Schachermayer spol. s.r.o., Pestovateľská 12, Bratislava, IČO : 31 383 858
prihlásená suma : 10 950.-eur

K014803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Krajčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uralská 9, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/54/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/54/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Katarína Krajčová, narodená 16.05.1971, trvale bytom Uralská č.9, 040 12
Košice na základe predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného orgánu, týmto v súlade s ust. § 81 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty zložku majetku č.1.
opis vylúčenej súpisovej zložky majetku č.1:
typ súpisnej položky majetku : peňažná pohľadávka
neuhradená suma v € : 2140,07
právny dôvod vzniku : neuhradené výživne na syna- vydaný trestný rozkaz okresným súdom Bratislava IV č.2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právny dôvod vzniku : neuhradené výživne na syna- vydaný trestný rozkaz okresným súdom Bratislava IV č.2
T/165/2012 zo dňa 22.11.2012
dlžník : Peter Krajča nar. 30.07.1971, bytom Bratislava, Tranovského č. 2179/24
Písomný súhlas s vylúčením majetku zo súpisu všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu č.1 udelil zástupca
veriteľov EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava v zastúpení TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o. Advokátska
kancelária Pajštúnska 5 851 02 Bratislava
správca Ing. Ján Simko

K014804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Hruška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podvysoká 230, 023 57 Podvysoká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K 5/2016 S1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 5/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Veréb Jaroslav, správca úpadcu Marián Hruška, nar. 14.06.1984, trvale bytom 023 57 Podvysoká 230,
zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 29.07.2016 o 10.00 hod. Schôdza veriteľov sa uskutoční v kancelárii
správcu v Martine , Mudroňova 43.
Program schôdze:
1. Prezentácia veriteľov, otvorenie.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu do konania prvej schôdze
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie podľa § 36 ods. 1 ZKR o výmene správcu
5. Záver , diskusia.

K014805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinovič Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bakta 3454, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 6/2016 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 6/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo Súpisová zložka majetku

Umiestnenie majetku Číslo účtu

Deň zapísania majetku do súpisu Súpisová hodnota

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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2 408,88 €

K014806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Králik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná 73/14, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11 928 298
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/4/2016.S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/4/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 866 555,
reštrukturalizačný správca dlžníka Branislav Králik, Dolná 73/14, 967 01 Kremnica, IČO: 11 928 298, oznamuje
účastníkom konania, že podľa § 126 ods. 1) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov týmto zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 02.08.2016 (t.j. v utorok) v
priestoroch Hotela ARCADE, Námestie SNP č.5, Banská Bystrica 97401, Slovensko.
Prezentácia od 09:45 hod.
Začiatok schôdze o 10:00 hod.
Program schôdze veriteľov bude nasledovný:
1. Otvorenie;
2. Voľba veriteľského výboru;
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok;
4. Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, štatutári právnických osôb aktuálny výpis z obchodného registra a doklad totožnosti, zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa pokiaľ tieto už nie sú súčasťou podaných
prihlášok a doklad totožnosti.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROSS Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlučinského 5A, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 823 615
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/66/2013 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/66/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu ROSS Slovakia s.r.o., so sídlom Podlučinského 5A,
821 03 Bratislava, IČO: 43 871 739 ponúka v I. kole ponukového konania na predaj všetky pohľadávky úpadcu.
Nahliadnutie do podkladov týkajúcich sa ponúkaného majetku je možné uskutočniť individuálne a to na základe
telefonickej dohody so správcom, tel. č.: 02/5020 2911, kontaktná osoba JUDr. Michal Reken, PhD.
Záujemca o kúpu majetku úpadcu doručí svoju ponuku, ktorá musí byť v súlade s podmienkami ponukového
konania správcovi na adresu kancelárie: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie M. Benku 10,
811 07 Bratislava, najneskôr dňa 25.07.2016, do 15.00 hod.
Na ponuky doručené správcovi po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.
Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý záujemca po zložení nenávratného účastníckeho poplatku
vo výške 50,- EUR v kancelárii správcu.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K014808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CENRA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miletičova 52, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 402 682
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/63/2013/S1470
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/63/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
z písomného hlasovania členov veriteľského výboru
Obchodné meno úpadcu:
IČO:
Správca:
Spis. značka súdneho spisu:
Dátum:

CENRA, s.r.o. so sídlom Miletičova 52, 821 08 Bratislava
31402682
Mgr. Ľuboš Jurčo, so sídlom kancelárie Pribinova 25, 811 09 Bratislava
2 K 63/2013
10.6.2016

Program:

HLASOVANIE o udelení záväzného pokynu na speňaženie časti konkurznej podstaty.
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Prítomní:
Člen veriteľského výboru
Slovenská konsolidačná, a.s.
Sociálna poisťovňa

Zastúpený

Účasť

pre účely uznášaniaschopnosti

Ing. Jana Čorejová Malgotová osobne neprítomný V zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomný
JUDr. Andrej Magula
osobne neprítomný V zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomný

FACTOR ASSET MANAGEMENT GROUP, a.s. Ing. Miroslav Mach

osobne neprítomný V zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomný

Ad 1.
Správca konkurznej podstaty sa listom zo dňa 2.6.2016 obrátil na členov veriteľského výboru so žiadosťou
o udelenie záväzného pokynu na speňaženie časti majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu - peňažnej
pohľadávky úpadcu vo výške 25 288,05 € voči dlžníčke Eve Földešiovej.
Stanoviská jednotlivých členov VV k uloženiu záväzného pokynu:
·

Slovenská konsolidačná, a.s.

hlasuje za udelenie záväzného pokynu na speňaženie predmetnej pohľadávky vyhlásením jedného kola verejnej
obchodnej súťaže podľa § 92 ods. 1 písm. a) ZKR za najvyššiu ponuku, pričom cena bude jediným kritériom.
Konečné rozhodnutie o prijatí víťaznej ponuky bude mať veriteľský výbor. Ponukové konanie bude zverejnené v
Obchodnom vestníku SR.
·
·

Sociálna poisťovňa hlasuje proti udeleniu záväzného pokynu na predaj pohľadávky a žiada správcu
vymáhať pohľadávku núteným výkonom, t.j. exekúciou.
FACTOR ASSET MANAGEMENT GROUP, a. s. –hlasuje za udelenie záväzného pokynu na speňaženie
pohľadávky formou verejnej obchodnej súťaže. Ako víťaz bude vybraný záujemca, ktorý za pohľadávku
ponúkne najvyššiu cenu, pričom cena bue jedinýnm kritériom. Ponúknutú najvyššiu cenu schvaľuje
veriteľský výbor.

Hlasovanie:
Hlasovanie:
ZA /
PROTI/
ZDRŽAL SA
ZA
(v zmysle § 38 ods.3 ZKR)

Člen veriteľského výboru:

Slovenská konsolidačná, a.s.
Sociálna poisťovňa

PROTI
(v zmysle § 38 ods.3 ZKR)

FACTOR ASSET MANAGEMENT GROUP, a.s.

ZA
(v zmysle § 38 ods.3 ZKR)

Na základe uvedeného veriteľský výbor prijal nasledujúce uznesenie:
Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie časti majetku úpadcu zapísaného do súpisu
všeobecnej podstaty - peňažnej pohľadávky úpadcu vo výške 25 288,05 € voči dlžníčke Eve Földešiovej
vyhlásením jedného kola verejnej obchodnej súťaže podľa § 92 ods. 1 písm. a) ZKR za najvyššiu ponuku, pričom
cena bude jediným kritériom. Konečné rozhodnutie o prijatí víťaznej ponuky bude mať veriteľský výbor. Ponukové
konanie bude zverejnené v Obchodnom vestníku SR.
Ad 2.
Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne doručí správcovi úpadcu Mgr. Ľubošovi Jurčovi
a na Okresný súd Bratislava I. Predseda VV zároveň zaviazal správcu zverejniť predmetnú zápisnicu
v Obchodnom vestníku SR.
Zápisnicu vyhotovil: predseda veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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–––––––––––––––––––––––––––––––
Slovenská konsolidačná, a.s.
predseda

veriteľského

výboru
V Bratislave, dňa 10.6.2016
Za správnosť: Ing. Jana Čorejová Malgotová

K014809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Camping City, s. r. o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 826 806
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/56/2015 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/56/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Tatiana Hládeková, správca úpadcu: Camping City, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Mlynské nivy 73, 821 05
Bratislava, IČO: 43 826 806, týmto podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolávam prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 2. augusta 2016 o 09.00 hod. v sídle správcu, Prievozská 4B, 821 09 Bratislava,
Apollo Business Center II, blok C, tretie poschodie, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa správcu o priebehu konkurzu
3. Voľba členov veriteľského výboru (zástupcu veriteľov)
4. Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Záver
Prezentácia veriteľov začne o 08.45 hod. Veritelia musia preukázať pred začatím schôdze veriteľov svoju totožnosť
správcovi alebo ním poverenému zamestnancovi platným preukazom totožnosti. Osoba oprávnená v mene veriteľa
konať sa musí správcovi alebo ním poverenému zamestnancovi preukázať platným preukazom totožnosti a listinou
osvedčujúcou jej oprávnenie v mene veriteľa konať.
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014810
Spisová značka: 8K/49/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Renáta Káková, nar. 10.10.1971, bytom Ivana
Bukovčana 6, 841 07 Bratislava, občan SR, uznesením zo dňa 21.1.2016, č. k. 8K/49/2015 - 48 zastavil konkurzné
konanie voči dlžníkovi: Renáta Káková, nar. 10.10.1971, bytom Ivana Bukovčana 6, 841 07 Bratislava, občan SR, pre
nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.2.2016
Okresný súd Bratislava I dňa 17.6.2016
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K014811
Spisová značka: 8K/11/2016
spisová značka: 8K/11/2016
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa- veriteľa: Fagerhult s.r.o., so sídlom Kubániho 16, 811 04 Bratislava,
IČO: 47 168 293, právne zastúpený Advokátska kancelária JUDr. Andrea Cviková, s.r.o., so sídlom Kubániho 16,
811 04 Bratislava,
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ELIS INTERNATIONAL s.r.o., so sídlom Škultétyho 1, 831 04 Bratislava,
IČO: 31 389 589
Vám o z n a m u j e m, že pojednávanie vytýčené na deň 20.6.2016 o 8:30 hod. na Okresnom súde Bratislava I
v miestnosti č. dv. 59
je z r u š e n é s poukazom na ustanovenie §19 ods. 3 ZKR.

Okresný súd Bratislava I dňa 17.6.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K014812
Spisová značka: 8K/16/2016
spisová značka: 8K/16/2016
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa- veriteľa: Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DCAtec, a.s., so sídlom Polianky 15, 841 01 Bratislava, IČO: 45 665 052
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
Vám o z n a m u j e m,
že pojednávanie
vytýčené
na deň
23.6.2016
o 12:30
hod. na Okresnom súde Bratislava
I v miestnosti č. dv. 34
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navrhovateľa- veriteľa: Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DCAtec, a.s., so sídlom Polianky 15, 841 01 Bratislava, IČO: 45 665 052
Vám o z n a m u j e m, že pojednávanie vytýčené na deň 23.6.2016 o 12:30 hod. na Okresnom súde Bratislava
I v miestnosti č. dv. 34
je z r u š e n é s poukazom na ustanovenie §19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR.

Okresný súd Bratislava I dňa 17.6.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K014813
Spisová značka: 8K/20/2016
spisová značka: 8K/20/2016
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa- veriteľa: Funiversity, s.r.o., so sídlom Gajova 21, 811 09 Bratislava, IČO: 35 941 618, právne
zastúpený Advokátska kancelária Mikáči s.r.o., so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FUNIFOOD, s. r. o., so sídlom Úprkova 3, 811 04 Bratislava, IČO: 45 992
339.
Vám o z n a m u j e m, že pojednávanie vytýčené na deň 27.6.2016 o 11:00 hod. na Okresnom súde Bratislava
I v miestnosti č. dv. 59
je z r u š e n é s poukazom na ustanovenie §19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I dňa 17.6.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K014814
Spisová značka: 2K/15/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CK INTER-NESK s.r.o., so sídlom Nová ulica 15,
902 03 Pezinok, IČO: 35 838 973 (ďalej len „Dlžník“)
rozhodol
Súd ustanovuje Dlžníkovi predbežného správcu: SKKP, k. s., sídlo kancelárie Panenská 24, 811 03 Bratislava,
značka správcu S 1493.
Súd ukladá predbežnému správcovi v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR“) zistiť majetok dlžníka,
vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania
majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať
aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 16.6.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K014815
Spisová značka: 1R/14/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Zlata Sucháčová Lekáreň U leva, nar. 19.11.1954, s
miestom podnikania Cukrovarská 22/49, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 00 623 326, zapísaný v živnostenskom
registri Okresného úradu Rimavská Sobota, číslo živnostenského registra: 609-6207, o návrhu dlžníka na potvrdenie
reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán v znení zo dňa 09. 05. 2016 prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 06. 06.
2016, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.
U k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka Zlata Sucháčová Lekáreň U leva, nar. 19.11.1954, s miestom
podnikania Cukrovarská 22/49, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 00 623 326.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.06.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K014816
Spisová značka: 1NcKR/19/2013
Okresný súd Banská Bystrica v konaní o oddlžení dlžníka MVDr. Oľga Behmetová, nar. 29. 06. 1960, bytom Rákoš
9595/36, 960 01 Zvolen, správcom ktorého je JUDr. Mariana Matulová, so sídlom kancelárie Železničiarska 9, 974 01
Vydáva
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Banská Bystrica,
takto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica v konaní o oddlžení dlžníka MVDr. Oľga Behmetová, nar. 29. 06. 1960, bytom Rákoš
9595/36, 960 01 Zvolen, správcom ktorého je JUDr. Mariana Matulová, so sídlom kancelárie Železničiarska 9, 974 01
Banská Bystrica, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Marianu Matulovú, so sídlom kancelárie Železničiarska 9, 974 01 Banská Bystrica z
funkcie správcu.
Do funkcie správcu u s t a n o v u j e JUDr. Mariána Pataja, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská
Bystrica.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.06.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K014817
Spisová značka: 1K/5/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ivana
Tesáková, nar. 05.08.1987, bytom 1. mája 1168/8, 969 01 Banská Štiavnica, správcom ktorého je Ing. Eva
Chromčíková, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen, o návrhu správcu na uloženie podania žaloby, takto
rozhodol
Súd u k l a d á Ing. Branislavovi Sabovi, nar. 20.08.1975, bytom Obchodná 67/3, 991 06 Záhorce v lehote 30 dní od
doručenia tohto uznesenia podať žalobu voči Ing. Eve Chromčíkovej, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen,
správcovi konkurznej podstaty úpadcu Ivana Tesáková, nar. 05.08.1987, bytom 1. mája 1168/8, 969 01 Banská
Štiavnica na vylúčenie majetku zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu- nehnuteľnosti vedené na LV č. 1819, v
kat. úz. Záhorce a to:
KNC 2116 vinice vo výmere 598 m2
, podiel 1/4
KNC 2117 vinice vo výmere 604 m2, podiel 1/4
KNC 2118 vinice vo výmere 599 m2, podiel 1/4
KNC 2121 vinice vo výmere 417 m2, podiel 1/4
KNC 2122 vinice vo výmere 604 m2, podiel 1/4
KNC 2128 vinice vo výmere 317 m2, podiel 1/4
KNC 2129 vinice vo výmere 355 m2, podiel 1/4
KNC 2134 vinice vo výmere 580 m2, podiel 1/4
KNC 2135 vinice vo výmere 598 m2, podiel 1/4
KNC 2136 vinice vo výmere 630 m2, podiel 1/4
KNC 2137 vinice vo výmere 637 m2, podiel 1/4
KNC 2140 vinice vo výmere 631 m2, podiel 1.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.06.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K014818
Spisová značka: 1K/5/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Vratko Debnár, nar.
17.03.1990, bytom Strelníky 72, 976 55 Ľubietová, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Gabriela
Muránska Matušková, so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
P r i z n á v a JUDr. Gabriele Muránskej Matuškovej, so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica,
ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov v sume 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.06.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K014819
Spisová značka: 30K/24/2013
30K/24/2013 -377
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Trebišovské pekárne a cukrárne a.s. v
likvidácii, Švermova 2320, 075 01 Trebišov, IČO: 31 651 721 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok uznesením
zo dňa 17.5.2016 potvrdil prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, so sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482 na navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedenej v zozname pohľadávok na tunajšom
súde pod č. 568 až 571.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.6.2016
JUDr. Juraj Komár
úradník

vyšší súdny

Za správnosť : Geňová
Okresný súd Košice I dňa 17.6.2016
JUDr. Juraj Komár,
K014820
Spisová značka: 30K/17/2012
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Radoslav Sluťák, nar. 28.03.1973, s
miestom podnikania Ždiarska 1447/21, 040 12 Košice, IČO: 37 297 104 o prevedení nespotrebovanej časti
preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice,
zn. správcu: S1360, nespotrebovanú časť preddavku v sume 563,- EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 563 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 18.12.2012 pod položkou denníka D18- 30/2012 správcovi podstaty, JUDr.
Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360 na účet číslo IBAN: SK30
0200 0000 0024 3113 4851, VS: 30172012, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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evidovanú v zázname o zložení zo dňa 18.12.2012 pod položkou denníka D18- 30/2012 správcovi podstaty, JUDr.
Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360 na účet číslo IBAN: SK30
0200 0000 0024 3113 4851, VS: 30172012, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 16.6.2016
JUDr. Juraj Komár, vyšší súdny úradník
K014821
Spisová značka: 30K/48/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SOLVAT SLOVAKIA s.r.o., so sídlom
Gemerská 3, 040 11 Košice, IČO: 36 169 919 o odvolaní správcu takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Vladimír Lisák, so sídlom kancelárie Sama Chalupku 10, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1460.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov na 27.07.2016 o 10.00 hod., v budove Okresného súdu Košice I, pracovisko Tichá
21, Košice, pojednávacia miestnosť č. 18B/3. poschodie, a to s nasledovným programom:
a)

schválenie návrhu na nového správcu.

Odvolanému správcovi podstaty JUDr. Vladimír Lisák, so sídlom kancelárie Sama Chalupku 10, 071 01 Michalovce,
zn. správcu: S1460 u k l a d á p o v i n n o s ť, aby novému správcovi podstaty, ktorý bude ustanovený na základe
rozhodnutia schôdze veriteľov bezodkladne po jeho ustanovení predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol
mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 16.6.2016
JUDr. Pavel Varga, sudca
K014822
Spisová značka: 30K/12/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa -dlžníka: Marcel Romančák, nar. 28.03.1978, bytom 072 04
Trhovište č. 101, 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: Marcel Romančák, nar. 28.03.1978, bytom 072 04 Trhovište č. 101.
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: : JUDr. Jana Závodská, so sídlom kancelárie Alžbetina 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S737.
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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
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.
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.
Poučenie:
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).
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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok 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).
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).
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).
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).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
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).
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).
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).
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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).
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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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).
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 16.6.2016
JUDr. Pavel Varga, sudca
K014823
Spisová značka: 30K/19/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa -dlžníka: Mirón Harahus, nar. 15.12.1986, bytom Repná 1498/9,
075 01 Trebišov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
doplnení niektorých
zákonovHarahus,
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U z n á v a konkurz za malý.
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V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Mirón Harahus, nar. 15.12.1986, bytom Repná 1498/9, 075 01
Trebišov.
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: : Mgr. Peter Žoldoš, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1794.
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.
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.
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.
Poučenie:
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).
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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok 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).
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).
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).
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).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
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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).
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).
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).
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).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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).
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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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).
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
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Občianskeho súdneho poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
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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 16.6.2016
JUDr. Pavel Varga, sudca
K014824
Spisová značka: 32K/18/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2,
041 90 Košice proti dlžníkovi: POSTCOLEX s.r.o., so sídlom: Panelová 1, 040 01 Košice, IČO: 36 215 520 o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. (§ 19 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.
Okresný súd Košice I dňa 16.6.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K014825
Spisová značka: 32K/18/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
spisovú značku:
32K/18/2016
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
vo veci
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Obchodný vestník 121/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.06.2016

PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/18/2016
vo veci
navrhovateľa : Slovenská republika - Daňový úrad Košice
proti dlžníkovi: POSTCOLEX s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 22.7.2016 o 10:00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 3
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať
predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 O.s.p.).
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a
vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť , alebo označiť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach , v ktorých sa nenariaďuje
pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr
súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v §
205a.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 17. júna 2016
JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková

POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné !
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný(á) .......................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ......................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ........................................EUR, resp.
má mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času
..................................EUR
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od ..................... do .................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
V ............................................
dňa ..................................
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podpis:

Potvrdzujem, že predvolaný(á) .......................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ......................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ........................................EUR, resp.
má mesačnývestník
zárobok,
z ktorého pripadá po zrážke
dane az reštrukturalizácie
príjmov na jednu hodinu pracovného
Obchodný
121/2016
Konkurzy
Deňčasu
vydania: 23.06.2016
..................................EUR
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od ..................... do .................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
V ............................................ dňa ..................................
Pečiatka:

Podpis:

O.s.p. č.014a (predvolanie účastníka na prvé alebo ďalšie pojednávanie vo veci, keď má byť na ňom vypočutý, keď
možno rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie).

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/18/2016
vo veci
navrhovateľa:

Slovenská republika - Daňový úrad Košice
a ním označených
veriteľov 1/ Slovenská republika - Daňový úrad Košice ,
2/ Sociálna poisťovňa, pobočka Košice
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 22.7.2016 o 10:00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B

posch.: 3.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka POSTCOLEX
s.r.o., Panelová 1, 040 01 Košice, IČO: 36 215 520
a to
1/ Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice,
2/ Sociálna poisťovňa, pobočka Košice, Festivalové námestie 1, 041 84 Košice, IČO: 30 807 484
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť, alebo označiť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr
do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej,
pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú
odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 17. júna 2016
Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková

JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 17. júna 2016
Obchodný
vestník
121/2016
Za správnosť
vyhotovenia:
Marta Ruščáková

Konkurzy a reštrukturalizácie
JUDr. Slávka Garančovská Deň vydania: 23.06.2016
sudkyňa

Okresný súd Košice I dňa 16.6.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K014826
Spisová značka: 26K/9/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: STAVBYINDUSTRIA, s.r.o., so
sídlom Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava, IČO: 36 494 763 o návrhu správcu podstaty: LawService Recovery,
k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, značka správcu: S1731 na podanie žaloby voči správcovi takto
rozhodol
U k l a d á spoločnosti EVA, s.r.o., so sídlom Nižný Hrušov 201, 094 22 Nižný Hrušov, IČO: 31 710
786 v lehote 30 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia podať voči správcovi: LawService Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, značka správcu: S1731 žalobu, ktorou sa bude domáhať vyradenia majetku
zapísaného v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, vo veci organizačnej zložky
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, IČO: 47 251 336 s poznámkou a to hnuteľných vecí zapísaných v súpise oddelenej podstaty pod č. 16 a
17 zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 30/2016 zo dňa 15.02.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak osoba uvedená vo výrovej časti tohto rozhodnutia nepodá v stanovenej lehote proti správcovi žalobu o vylúčenie
sporného majetku so súpisu majetku, predpokladá sa, že zahrnutie majetku do súpisu je nesporné ( § 78 ods. 4 ZKR
).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 16.6.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K014827
Spisová značka: 26K/9/2015

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: STAVBYINDUSTRIA, s.r.o., so
sídlom Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava, IČO: 36 494 763 o návrhu správcu podstaty: LawService Recovery,
k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, značka správcu: S1731 na podanie žaloby voči správcovi takto
rozhodol
U k l a d á Rudolfovi Moľovi, nar. 03.01.1963, bytom Gróner 1203/20, 085 01 Bardejov v lehote 30
dní odo dňa doručenia tohto uznesenia podať voči správcovi: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Pribinova 8, 040 01 Košice, značka správcu: S1731 žalobu, ktorou sa bude domáhať vyradenia majetku zapísaného
v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, vo veci organizačnej zložky UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava,
IČO: 47 251 336 s poznámkou a to hnuteľných vecí zapísaných v súpise oddelenej podstaty pod č. 1 až 15 a 18 až
22 zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 30/2016 zo dňa 15.02.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak osoba uvedená vo výrovej časti tohto rozhodnutia nepodá v stanovenej lehote proti správcovi žalobu o vylúčenie
sporného majetku so súpisu majetku, predpokladá sa, že zahrnutie majetku do súpisu je nesporné ( § 78 ods. 4 ZKR
).
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa
č. 200/2011
Z. z. odeň
Obchodnom
vestníku súdneho
Za deň doručenia
súdneho
rozhodnutia
alebo
inej písomnosti
sa zákona
považuje
nasledujúci
po zverejnení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Obchodný vestník 121/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 23.06.2016
Ak osoba uvedená vo výrovej časti tohto rozhodnutia nepodá v stanovenej lehote proti správcovi žalobu o vylúčenie
sporného majetku so súpisu majetku, predpokladá sa, že zahrnutie majetku do súpisu je nesporné ( § 78 ods. 4 ZKR
).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 16.6.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K014828
Spisová značka: 26K/9/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: STAVBYINDUSTRIA, s.r.o., so
sídlom Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava, IČO: 36 494 763 o návrhu správcu podstaty: LawService Recovery,
k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, značka správcu: S1731 na podanie žaloby voči správcovi takto
rozhodol
U k l a d á spoločnosti US TRADER s.r.o., so sídlom Pražská 502/4, 040 11 Košice, IČO: 47 480
874 v lehote 30 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia podať voči správcovi: LawService Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, značka správcu: S1731 žalobu, ktorou sa bude domáhať vyradenia majetku
zapísaného v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, vo veci organizačnej zložky
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, IČO: 47 251 336 s poznámkou a to hnuteľných vecí zapísaných v súpise oddelenej podstaty pod č. 1 až
15 a 18 až 22 zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 30/2016 zo dňa 15.02.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak osoba uvedená vo výrovej časti tohto rozhodnutia nepodá v stanovenej lehote proti správcovi žalobu o vylúčenie
sporného majetku so súpisu majetku, predpokladá sa, že zahrnutie majetku do súpisu je nesporné ( § 78 ods. 4 ZKR
).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 16.6.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K014829
Spisová značka: 26K/9/2015

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: STAVBYINDUSTRIA, s.r.o., so
sídlom Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava, IČO: 36 494 763 o návrhu správcu podstaty: LawService Recovery,
k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, značka správcu: S1731 na podanie žaloby voči správcovi takto
rozhodol

U k l a d á spoločnosti VOJTA s.r.o., so sídlom Bratři Čapků 1844/17, 101 00 Praha 10, IČO: 271 65
680 v lehote 30 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia podať voči správcovi: LawService Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, značka správcu: S1731 žalobu, ktorou sa bude domáhať vyradenia majetku
zapísaného v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, vo veci organizačnej zložky
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, IČO: 47 251 336 s poznámkou a to hnuteľných vecí zapísaných v súpise oddelenej podstaty pod č. 1 až
15 a 18 až 22Vydáva
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U k l a d á spoločnosti VOJTA s.r.o., so sídlom Bratři Čapků 1844/17, 101 00 Praha 10, IČO: 271 65
680 v lehote 30 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia podať voči správcovi: LawService Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Pribinova
8, 040 01 Košice, značkaKonkurzy
správcu: S1731
žalobu, ktorou sa bude domáhať
majetku
Obchodný
vestník 121/2016
a reštrukturalizácie
Deň vyradenia
vydania: 23.06.2016
zapísaného v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, vo veci organizačnej zložky
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, IČO: 47 251 336 s poznámkou a to hnuteľných vecí zapísaných v súpise oddelenej podstaty pod č. 1 až
15 a 18 až 22 zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 30/2016 zo dňa 15.02.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak osoba uvedená vo výrovej časti tohto rozhodnutia nepodá v stanovenej lehote proti správcovi žalobu o vylúčenie
sporného majetku so súpisu majetku, predpokladá sa, že zahrnutie majetku do súpisu je nesporné ( § 78 ods. 4 ZKR
).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 16.6.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K014830
Spisová značka: 31K/23/2014
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Jozef Popjak, narodený: 27.04.1976, trvale bytom:
Ždiarska 1443/18, 040 12 Košice uznesením č.k. 31K/23/2014-216 zo dňa 27.04.2016 zrušil konkurz na majetok
dlžníka po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.05.2016.
Okresný súd Košice I dňa 17.6.2016
JUDr. Roman Maščák,
K014831
Spisová značka: 26K/75/2015

Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: DUKAT PLUS, s.r.o., so sídlom
Učňovská 6, 040 15 Košice, IČO: 36 743 577 o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
N e p r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice,
značka správcu: S1204, paušálnu odmenu za výkon funkcie predbežného správcu.
N e p r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice,
značka správcu: S1204, náhradu preukázaných výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku
alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a
to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku
alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a
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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.).

Okresný súd Košice I dňa 17.6.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K014832
Spisová značka: 31K/28/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Karol Bendík, narodený 3.1.1978, bytom Kvetná 237/1, 947
01 Hurbanovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Karol Bendík, narodený 3.1.1978, bytom Kvetná 237/1,
947 01 Hurbanovo, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Karol Bendík, narodený 3.1.1978, bytom Kvetná 237/1, 947 01 Hurbanovo.
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 16.6.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K014833
Spisová značka: 31K/77/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : ArmaFlex Slovakia s.r.o., IČO: 46 603
433, so sídlom Koceľova 1105/1, 949 12 Nitra, ktorého správcom je Mgr. Veronika Hetényiová, Mostná 62, 949 01
Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.P r i z n á v a správcovi Mgr. Veronika Hetényiová, Mostná 62, 949 01 Nitra, paušálnu odmenu v sume 2 323,57
eura.
II.U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu Mgr. Veronika Hetényiová, Mostná 62, 949
01 Nitra, časť priznanej paušálnej odmeny v sume 709,30 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 137/2015 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 15.6.2016
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K014834
Spisová značka: 31K/77/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : ArmaFlex Slovakia s.r.o., IČO: 46 603
433, so sídlom Koceľova 1105/1, 949 12 Nitra, ktorého správcom je Mgr. Veronika Hetényiová, Mostná 62, 949 01
Nitra, o otvorení malého konkurzu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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433, so sídlom Koceľova 1105/1, 949 12 Nitra, ktorého správcom je Mgr. Veronika Hetényiová, Mostná 62, 949 01
Nitra, o otvorení malého konkurzu, takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením č.k. 31K/77/2015-188 zo dňa 3.3.2016 na majetok dlžníka ArmaFlex
Slovakia s.r.o., IČO: 46 603 433, so sídlom Koceľova 1105/1, 949 12 Nitra, z a m a l ý.
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 15.6.2016
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K014835
Spisová značka: 27K/8/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Adriana Klbiková, nar.
29.05.1973, bytom Obec Cabaj - Čápor, ktorého správcom je JUDr. Tatiana Timoranská, so sídlom kancelárie Nové
Zámky, Podzámska č. 32, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Tatiane Timoranskej, so sídlom kancelárie Nové Zámky, Podzámska
č. 32, odmenu v sume 165,97 eur a náhradu preukázaných výdavkov správcu v sume 11,50 eura.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu JUDr. Tatiana Timoranská, so
sídlom kancelárie Nové Zámky, Podzámska č. 32, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume 177,47
eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 35/2016 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 15.6.2016
Mgr. Juraj Kopper, vsú
K014836
Spisová značka: 32K/28/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Chmeňa, nar. 28.03.1970, bytom Hontianska Vrbica
279, 935 55 Hontianska Vrbica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Peter Chmeňa, nar. 28.03.1970, bytom
Hontianska Vrbica 279, 935 55 Hontianska Vrbica, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Peter Chmeňa, nar. 28.03.1970, bytom Hontianska Vrbica 279, 935 55
Hontianska Vrbica.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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 17.6.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K014837
Spisová značka: 32K/25/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Ladislav Levický, nar. 26.5.1980, bytom Bazovského 6,
949 11 Nitra, adresa pre doručovanie: P. O. BOX 55, 949 10 Nitra 10, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka:
Ing. Ladislav Levický, nar. 26.5.1980, bytom Bazovského 6, 949 11 Nitra, takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e Ing.Rudolfa Ivana, sídlo kancelárie správcu Štefánikova 4, 949 01 Nitra za
predbežného správcu dlžníkovi Ing. Ladislav Levický, nar. 26.5.1980, bytom Bazovského 6, 949 11 Nitra.
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 17.6.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K014838
Spisová značka: 2K/13/2014
Oznam

V právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Blažena Kalabová, nar. 27.04.1955, bytom
Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad, správcom ktorého je Ing. Emil Čerevka, so sídlom kancelárie Štefánikova 17,
06601 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k. 2K/13/2014-198 zo dňa 19.05.2016
z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ing. Blažena Kalabová, nar. 27.04.1955, bytom Fraňa Kráľa
2064/48, 058 01 Poprad po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.06.2016.
Okresný súd Prešov dňa 17.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K014839
Spisová značka: 2K/82/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Maličký, nar.
17.09.1966, bytom Tolstého 3237/13, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Tomáš Vorobeľ, so sídlom
kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Tomášovi Vorobeľovi, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 497,91 eura.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 16.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K014840
Spisová značka: 2NcKR/18/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Kačur, nar. 2.1.1955, bytom Ulica 8. mája 494/19, 089
01 Svidník, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Povoľuje oddlženie dlžníka Ján Kačur, nar. 2.1.1955, bytom Ulica 8. mája 494/19, 089 01 Svidník.
Ustanovuje JUDr. Jozefa Šperku, PhD., MBA, so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad do funkcie
správcu dlžníka.
U r č u j e, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia troch rokov od právoplatnosti tohto
rozhodnutia budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov, ktorých predmetom bude
jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 300 € alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v
peňažnom vyjadrení sumu 150 € v jednom kalendárnom mesiaci,
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov medzi dlžníkom a osobou
spriaznenou s dlžníkom, ktorého predmetom bude majetkové plnenie,
odmietnutie daru alebo dedičstva,
uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru,
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku dlžníka, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi ku koncu každého skúšobného roka skúšobného obdobia sumu
1.800,- eur na uspokojenie svojich záväzkov.
Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na
konci každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas príslušného polroka a roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 16.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K014841
Spisová značka: 40K/5/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi Ing. Marián Ševčík, nar.
01.10.1962, bydliskom 972 16 Poluvsie 39, vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Ing. Marián
Ševčík Súkromné potraviny s miestom podnikania 972 16 Poluvsie 39, IČO 17 824 249, ktorého predbežným
správcom je Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o
žiadosti predbežného správcu na predĺženie lehoty na podanie doplnenia záverečnej správy, takto
rozhodol
Lehota na predloženie kompletnej, doplnenej záverečnej správy sa predlžuje najneskôr do 30.06.2016.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lehota na predloženie kompletnej, doplnenej záverečnej správy sa predlžuje najneskôr do 30.06.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 17.6.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K014842
Spisová značka: 25K/19/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: LAROP, s.r.o., IČO: 36 285 528, 925 21 Malá Mača č. 21,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 18252/T, o vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok, takto
rozhodol

Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: LAROP, s.r.o., IČO: 36 285 528, 925 21 Malá Mača č. 21.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu Mgr. Ondrej Bartošovič, so sídlom kancelárie: Pázmaňa 2020/30, 927 01
Šaľa.
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).
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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).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.6.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K014843
Spisová značka: 25K/12/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Helena Ježová, nar.
07.12.1958, Elektrárenská 700, 922 42 Madunice, o návrhu správcu k vyzvaniu úpadcu v zmysle § 74 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
takto
rozhodol
Súd v y z ý v a úpadcu, Helena Ježová, nar. 07.12.1958, Elektrárenská 700, 922 42 Madunice, aby v
lehote 7 dní od doručenia tejto výzvy správcovi: JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917
01 Trnava, poskytol ním požadovanú súčinnosť a to aby:
- predložil správcovi kópie zmlúv spolu so všetkými prílohami a dodatkami, ktoré boli uvedené v zmluvnom prehľade
priloženom k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
- predložil správcovi kópie zmlúv, na základe ktorých úpadca poberá akýkoľvek príjem, vrátane príjmov zo zahraničia,
- predložil správcovi daňové priznania, vrátane súvah, a účtovné knihy za obdobie rokov 2013 - 2015 týkajúcich sa
pozastavenej činnosti úpadcu v SR,
- predložil správcovi zmluvy súvisiace s bankovými účtami úpadcu vedenými v peňažných ústavoch, ktoré boli platné
kedykoľvek v priebehu 5 rokov spred vyhlásenia konkurzu, vrátane výpisov z týchto bankových účtov za obdobie 5
rokov spred vyhlásenia konkurzu (vrátane účtov č. SK40 0900 0000 0002 8455 7416, SK72 6500 0000 0000 1986
5143, SK36 1100 0000 0080 1305 7627, SK34 7500 0000 0040 1475 6878, SK28 7500 0000 0040 1305 8322, SK37
75000 0000 0040 1305 9712),
- predložil správcovi všetky vkladné knižky, vrátane vkladnej knižky č. SK24 0900 0000 0002 8451 3472 vedenej v
Slovenskej sporiteľni, a.s. a vkladnej knižky č. SK13 6500 0000 0000 6051 0854 vedenej v Poštovej banke, a.s.,
- predložil správcovi hotovosť, ktorou úpadca disponuje, v rozsahu, v ktorom je možno postihnúť výkonom
rozhodnutia, vrátane hotovosti 690,00 eur uvedenej v zozname majetku,
- uviedol správcovi, čo je predmetom vkladového konania vo vzťahu k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom
území Križovany nad Dudváhom, zapísanej na LV č. 456 vedeného pod č. V-2621/2013 (o ktorom sa doposiaľ
nerozhodlo) a čo je predmetom záznamových konaní Z- 2020/2015, Z-795/2016 a Z- 2834/2016,
- uviedol správcovi, čo je predmetom vkladového konania vo vzťahu k nehnuteľnosti LV č. 1060 vedeného pod č. V2621/2013 (o ktorom sa doposiaľ nerozhodlo) a čo je predmetom záznamových konaní Z- 2021/2015, Z-795/2016 a
Z- 2834/2016,
- predložil správcovi zoznam právnych úkonov (najmä zmlúv, dohôd o doklade splatnosti záväzkov, uznaní dlhov,
jednostranných započítaní pohľadávok, úkonov, ktorými úpadca zabezpečil svoje záväzky, ktorými sa vzdal svojho
práva alebo odpustil cudzí dlh, ktorými zvýhodnil inú osobu alebo ukrátil svojich veriteľov, a iných úkonov podľa § 57
až 60 zákona 7/2005 Z. z.), ktoré urobil v posledných piatich rokoch pred vyhlásením konkurzu, a ktoré sa týkajú
úpadcovho súčasného alebo niekdajšieho majetku, za účelom posúdenia ich odporovateľnosti,
- predložil správcovi podklady k existujúcim súdnym, exekučným, daňovým, colným a trestným konaniam, konaniam
o výživnom pre maloleté deti a iným konaniam alebo dobrovoľným dražbám týkajúcich sa osoby úpadcu alebo
majetku podliehajúceho konkurzu,
- poskytol správcovi informácie o výživnom pre maloleté deti alebo plnoleté deti, vrátane doloženia príslušného
súdneho rozhodnutia,
- poskytol správcovi informácie o právnych úkonoch o osobách, ktoré zabezpečili záväzky úpadcu voči tretím
osobám,
- poskytol správcovi informácie, či je úpadca v trvajúcom manželskom zväzku, vrátane doloženia sobášneho listu. V
prípade, ak manželstvo zaniklo, je úpadca povinný uviesť, či a kedy došlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo
rozhodnutím súdu a doložiť toto tvrdenie relevantnými dokladmi (súdne rozhodnutie opatrené doložkou
právoplatnosti, dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov),
- poskytol správcovi informáciu, či je úpadca v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, doloženú
pracovnou zmluvou alebo niektorou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, alebo či vykonáva
alebo začal vykonávať samostatne zárobkovú činnosť,
- uviedol správcovi pohľadávky úpadcu, ktoré sú premlčané, alebo u ktorých je možné predpokladať premlčanie
najneskôr do uplynutia jedného roka od vyhlásenia konkurzu,
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- uviedol správcovi pohľadávky úpadcu, ktoré sú premlčané, alebo u ktorých je možné predpokladať premlčanie
najneskôr do uplynutia jedného roka od vyhlásenia konkurzu,
- špecifikoval veriteľov úpadcu, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrové sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie, s uvedením ich mena a priezviska/ obchodného mena, bydliska/ sídla, a dátumu
narodenia/ identifikačného čísla, ak im bolo pridelené,
- uviedol správcovi dane, pre ktoré je úpadca registrovaný, alebo pre ktoré bol registrovaný v posledných piatich
rokoch pred vyhlásením konkurzu,
- predložil správcovi daňové priznanie za rok 2015,
- uviedol správcovi rodné číslo úpadcu,
- uviedol správcovi telefónne číslo, e- mail a poštovú adresu, na ktorej možno úpadcu kedykoľvek zastihnúť,
- predložil správcovi všetky doklady pre vypracovanie a podanie daňového priznania za rok 2015,
- uviedol správcovi osoby, vrátane telefonického kontaktu a adresy, ktorá úpadcovi v posledných piatich rokoch viedla
účtovníctvo.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.6.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K014844
Spisová značka: 25K/12/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Helena Ježová, nar. 07.12.1958,
Elektrárenská 700, 922 42 Madunice, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd správcovi, JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917 01 Trnava, p o u k a z u j e
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 362016, a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.6.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K014845
Spisová značka: 25R/1/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Poľnohospodárske družstvo Smolinské (skrátene:
PD Smolinské), IČO: 31 413 315, so sídlom 386 Smolinské 908 42, zapísaného v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel: Dr, vložka č. 33/T, o povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: Poľnohospodárske družstvo Smolinské (skrátene: PD
Smolinské), IČO: 31 413 315, so sídlom 386 Smolinské 908 42.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu Mgr. Ladislava Baráta, so sídlom kancelárie: Školská 3, 949 01
Nitra.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
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c)
prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie majetku vlastníctve dlžníka, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka 175
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných

Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu Mgr. Ladislava Baráta, so sídlom kancelárie: Školská 3, 949 01
Nitra.
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Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osobe,
c)
prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie majetku vlastníctve dlžníka, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu
g)
urobenie akéhokoľvek právneho úkonu nad rámec bežnej obchodnej činnosti, ktorý ukracuje záujmy
veriteľov na uspokojení ich pohľadávok
h)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa § 10 ods. 1 ZKR
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako šiestich mesiacov
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže na plnenie s hodnotou nad 30.000 eur,
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu
v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 30.000 eur, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov
dlžníka schválených správcom,
l)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe, ktoré predstavuje čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
m)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
n)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ustanovenia § 124 ods. 7 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vrátane
uznania záväzku učineného v rámci konania o určenie popretej pohľadávky
o)
uznanie akejkoľvek dohody o urovnaní
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: 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. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. 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. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom
alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa
pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Ak sú
pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa na
prihlášku prihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so
zreteľom na jeho pomer k
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Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so
zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom
možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
Účastník môže uplatniť
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť
uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o
dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa
náležitosti
námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.6.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K014846
Spisová značka: 25K/11/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Helena Kántorová, nar.
09.08.1958, bytom Kolónia 206, 930 35 Michal na Ostrove, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi, Ing. Dagmar Macháčkovej, so sídlom kancelárie: Jarmočná 3, 920 01
Hlohovec, odmenu vo výške 165,97 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 22,70 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov
vo výške 188,67 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg.
D19 302016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.6.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K014847
Spisová značka: 25K/25/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Végh, nar. 10.06.1980, Žabia
1650/90, 930 02 Gabčíkovo, správcom majetku ktorého je JUDr. Jarmila Špačková, so sídlom kancelárie: Veterná 43,
931 01 Šamorín, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi JUDr. Jarmile Špačkovej, so sídlom kancelárie: Veterná 43, 931 01
Šamorín, paušálnu odmenu vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.6.2016
JUDr. Dagmar Valocká, 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

177

Obchodný vestník 121/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.06.2016

K014848
Spisová značka: 25K/30/2014
Okresný súd Trnava, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PREMA TRADE, s.r.o.,
IČO: 36 241 121, Mikovíniho 11, 917 01 Trnava, ktorého správcom je Ing. Lucia Sandtner, so sídlom kancelárie:
Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica, uznesením č. k. 25K/30/2014-440 zo dňa 11.05.2016 zrušil konkurz pre
nedostatok majetku úpadcu. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 17.05.2016 a nadobudlo
právoplatnosť dňa 03.06.2016.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.6.2016
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K014849
Spisová značka: 25K/31/2011
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zoltán Szikhart - MALEX, s miestom
podnikania Vadonská 193/48, 925 21 Malá Mača, IČO: 34 456 627, zapísaný v živnostenskom registri Okresného
úradu Galanta, číslo živnostenského registra č. 202-10548, správcom ktorého je Ing. Marián Jelinek, so sídlom
kancelárie: Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a Ing. Mariána Jelinka, so sídlom kancelárie: Čilistovská 12, 931 01 Šamorín z
funkcie správcu úpadcu: Zoltán Szikhart - MALEX, s miestom podnikania Vadonská 193/48, 925 21 Malá Mača, IČO:
34 456 627.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie ( § 202 ods.3 písm.
a) O.s.p.).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.6.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K014850
Spisová značka: 23K/15/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rudolf Bilka, nar.
14.3.1973, trvale bytom Sereď, Pivovarská 2628/12, t.č. v ÚVV Leopoldov, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a úpadcu, Rudolfa Bilku, 14.3.1973, trvale bytom Sereď, Pivovarská 2628/12, t.č. v ÚVV Leopoldov,
aby v lehote 7 dní od doručenia tejto výzvy správcovi Mgr. Ing. Mariánovi Galbavému, so sídlom kancelárie
Piešťanská 3, 917 01 Trnava, poskytol ním požadovanú súčinnosť, najmä aby predložil správcovi
zoznam majetku dlžníka, v ktorom uvedie všetok majetok patriaci úpadcovi ku dňu predloženia
zoznamu, vrátane sporného majetku, ku ktorému niekto iný uplatňuje vlastnícke právo alebo iné majetkové právo;
uvádza sa aj majetok prevedený právnymi úkonmi, pri ktorých je možné odôvodnene predpokladať ich
odporovateľnosť. Zoznam majetku musí byť úpadcom podpísaný a s výslovným uvedením, že všetky údaje sú
pravdivé a úplne, podpis musí byť úradne osvedčený;
zmluvný prehľad, v ktorom uvedie zmluvy uzatvorené s úpadcom, z ktorých záväzky ešte neboli
ukončené, vrátane pracovných zmlúv. Zmluvný prehľad musí byť úpadcom podpísaný a s výslovným uvedením, že
všetky údaje sú pravdivé a úplne, podpis musí byť úradne osvedčený;
zoznam záväzkov, v ktorom uvedie svoje záväzky, ktoré má voči tretím osobám. Zoznam záväzkov
musí byť úpadcom podpísaný a s výslovným uvedením, že všetky údaje sú pravdivé a úplne, podpis musí byť úradne
osvedčený,
Ak úpadca súčinnosť neposkytne v stanovenej lehote, súd nariadi jeho predvedenie na súd, aby podal vysvetlenie
alebo mu uznesením uloží pokutu do 165.000,- eur.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti
rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Ak úpadca alebo osoby uvedené v odseku 2 neposkytnú správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd
ich na návrh správcu vyzve, aby správcovi požadovanú súčinnosť do siedmich dní od doručenia výzvy poskytli s
poučením o možnosti ich predvedenia alebo uloženia pokuty.
Ak osoba uvedená v odseku 2 ani na výzvu súdu neposkytne správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona,
súd jej môže uznesením uložiť na návrh správcu pokutu do 165.000,- eura

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.6.2016
Mgr. Barbora Odnogová, vyšší súdny úradník
K014851
Spisová značka: 25R/4/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BIOPLANT, s.r.o., IČO: 31 419 321, Veselé
č. 417, 922 08 Veselé, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
I.
Súd p o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka: BIOPLANT, s.r.o.,
IČO: 31 419 321, Veselé č. 417, 922 08 Veselé, v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 02.06.2016,
ktorý je prílohou tohto uznesenia.
II.
Súd k o n č í reštrukturalizáciu dlžníka: BIOPLANT, s.r.o., IČO: 31 419
321, Veselé č. 417, 922 08 Veselé.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.6.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K014852
Spisová značka: 2K/11/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Peter Fidrik, nar. 13.05.1975, trvale bytom: Ďanová
123, 038 42 Ďanová (do 23.05.2016 podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Peter Fidrik, s miestom podnikania:
038 42 Ďanová 123, IČO: 37406001), o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Peter Fidrik, nar. 13.05.1975, trvale bytom: Ďanová 123, 038 42
Ďanová (do 23.05.2016 podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Peter Fidrik, s miestom podnikania: 038 42 Ďanová
123, IČO: 37406001).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Peter Fidrik, nar. 13.05.1975, trvale bytom: Ďanová 123, 038 42
Obchodný
121/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
Ďanová
(do vestník
23.05.2016
podnikajúci pod obchodným
menom:
Ing. Peter Fidrik, s miestom podnikania:
038 23.06.2016
42 Ďanová
123, IČO: 37406001).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
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 Žilina dňa 16.6.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K014853
Spisová značka: 3K/13/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa: Norbert Lacúch, Kuzmányho 516/18, 036 01 Martin na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Black Hill, s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, takto
rozhodol
Konanie o návrhu navrhovateľa Norbert Lacúch, Kuzmányho 516/18, 036 01 Martin na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Black Hill, s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Žilina dňa 17.6.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

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