Obchodný vestník 128/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.07.2016

K015554
Spisová značka: 2K/22/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Radovan Vrba, nar. 04. 06. 1975, bytom Kuklovská
495/7, 841 04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Radovan Vrba, nar. 04. 06. 1975,
bytom Kuklovská 495/7, 841 04 Bratislava,
rozhodol

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Radovan Vrba, nar. 04. 06. 1975, bytom Kuklovská 495/7, 841 04
Bratislava.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, so sídlom kancelárie Pribišova 31, 841 05 Bratislava,
značka správcu S 1662.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len „ZKR“).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
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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oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 ZKR).
20. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 ZKR)
21. 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).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. 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
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doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. 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).
24. 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 ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 27.6.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K015555
Spisová značka: 6K/26/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: STEEL-MAX, s.r.o., so sídlom Račianska 155, 831 02
Bratislava, IČO: 36 714 739, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: STEEL-MAX, s.r.o., so sídlom
Račianska 155, 831 02 Bratislava, IČO: 36 714 739
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Peter Podolský, so sídlom kancelárie
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S 1230, preddavok vo výške 1 659,70 Eur, vedený pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 121/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 27.6.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K015556
Spisová značka: 2K/26/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DINAZ Investments Slovakia s. r.
o., so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 35 867 001, správcom ktorého je Mgr. Dušan Marko, so sídlom
kancelárie Kominárska 2, 4; 831 04 Bratislava, značka správcu: S 1503, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre
nedostatok majetku
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: DINAZ Investments Slovakia s. r. o., so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava,
IČO: 35 867 001, zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd správcovi: Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 4; 831 04 Bratislava, značka
správcu: S 1503 odmenu z výťažku nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená,
do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
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Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 24.6.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K015557
Spisová značka: 2K/20/2016

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: BRAMA TRADE, s.r.o., Ružinovská 28, 820 09
Bratislava, IČO: 36 524 441 (ďalej len „Dlžník“)
rozhodol
Súd ustanovuje Dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Eva Vodová, sídlo kancelárie Wilsonova 4, 811 07 Bratislava,
značka správcu S 180.
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 27.6.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K015558
Spisová značka: 2K/21/2016

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: R A V T E X , spol s r.o., Koceľova 25, 821 08
Bratislava, IČO 35 775 637 (ďalej len „Dlžník“)
rozhodol
Súd ustanovuje Dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Michal Mudrák, sídlo kancelárie Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, značka správcu S 1374.
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.
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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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
20 dní od
ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú
správu o
Obchodný
vestník
128/2016 úkonoch, v lehote
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
04.07.2016
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 27.6.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K015559
Spisová značka: 4K/15/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Nábytok GALAN, s.r.o., so sídlom
M. R. Štefánika 6, 902 01 Pezinok, IČO: 36 741 442, správcom ktorého je: JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu S310, o návrhu na predĺženie lehoty na vyhotovenie súpisu
majetku podstát,
rozhodol
Súd predlžuje lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát o 60 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 28.6.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K015560
Spisová značka: 3K/12/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: 1/ LBG palác Poprad s.r.o., Pribinova 25, 811 09
Bratislava, IČO: 44 351 038, právne zast.: Mgr. Petra Jurčová, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, 2/ MODIFIN spol. s
r.o., Tilgnerova 16, 841 05 Bratislava, IČO: 35721260 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Eiffage
Construction Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Hraničná 12, 821 05 Bratislava, IČO: 35 740 655

rozhodol
Súd návrh na pripustenie veriteľa: Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Exekútorský úrad so sídlom
Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, IČO: 37 929 810, do konkurzného konania na majetok dlžníka: Eiffage
Construction Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Hraničná 12, 821 05 Bratislava, IČO: 35 740 655, vedeného pod
sp. zn. 3K/12/2016 zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 27.6.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K015561
Spisová značka: 8K/31/2016

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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Obchodný vestník 128/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.07.2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bau3Mex a.s., so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07
Bratislava, IČO: 35 761 903, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Bau3Mex a.s., so sídlom
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761 903
rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Bau3Mex a.s., so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO:
35 761 903.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 27.6.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K015562
Spisová značka: 3K/31/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ján Čanecký, nar. 10.01.1973, Rosina 904, 013 22
Rosina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PWR- Plastic waste recycling a.s., Dr. Vladimíra
Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36058645
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: PWR- Plastic waste recycling a.s., Dr. Vladimíra
Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36058645.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). 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.

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

6

Obchodný vestník 128/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.07.2016

Okresný súd Bratislava I dňa 27.6.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K015563
Spisová značka: 8K/66/2014
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Soňa Libičová, nar. 15.02.1984, bytom Hanulova 3, 841 01
Bratislava, občan SR, uznesením zo dňa 09.05.2016, č. k. 8K/66/2014-181, zrušil po splnení konečného rozvrhu
výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.05.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.6.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K015564
Spisová značka: 6K/16/2015

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Ján Šuňavec, nar. 07.04.1987,
bytom Bratislava - Petržalka, t. č. Blahútova 36, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 42 262 038 správcom ktorého je: Mgr.
Michal Mihálik, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1312, uznesením č. k.
6K/16/2015-77 zo dňa 31.05.2016, rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.06.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 28.6.2016
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K015565
Spisová značka: 6K/22/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Marek Tomeš, nar.
21.01.1985, bytom Zdravotnícka 145/5, 851 10 Bratislava, t. č.: vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon
trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov správcom ktorého je: JUDr. Barbora Mularčíková, so
sídlom kancelárie Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1554, uznesením č. k. 6K/22/2015-71 zo dňa
31.05.2016, rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná
poisťovňa a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 24.06.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 28.6.2016
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K015566
Spisová značka: 2K/18/2007
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Zámocká spoločnosť, akciová
spoločnosť "v konkurze", so sídlom Vajanského 16, 984 01 Lučenec, IČO: 35 687 533, zapísaného v obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložke č. 689/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Matúš Boľoš, so sídlom kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, uznesením č. k. 2K 18/2007 - 1885 zo dňa 01.
06. 2016 potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850
05 Bratislava, IČO: 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 a uznesením 2K 18/2007 - 1888 zo dňa 01. 06. 2016 potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa Úrad pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava, IČO: 30 796 482 na veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 . Uznesenia nadobudli právoplatnosť dňa 24.
06. 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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Matúš Boľoš, so sídlom kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, uznesením č. k. 2K 18/2007 - 1885 zo dňa 01.
06. 2016 potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850
05 Bratislava, IČO: 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776
005 a uznesením
2K 18/2007 - 1888 zo dňa
01. 06. a2016
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veriteľa
Úrad pre
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Obchodný
vestník 128/2016
Konkurzy
reštrukturalizácie
vydania:
04.07.2016
nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava, IČO: 30 796 482 na veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 . Uznesenia nadobudli právoplatnosť dňa 24.
06. 2016.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.06.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K015567
Spisová značka: 2K/47/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa CRYSPACK s.r.o., so sídlom 929 01 Dunajská
Streda, Nová Ves 2217/5, IČO: 36 847 305 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka BLUE
Investment s.r.o., so sídlom 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 33, IČO: 46 976 329, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi BLUE Investment s.r.o., so sídlom 974 11 Banská Bystrica,
Rudohorská 33, IČO: 46 976 329
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.06.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K015568
Spisová značka: 2K/42/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Rastislav Magic, nar. 06. 10. 1974, bytom 974
01 Banská Bystrica, Komenského 14483/10D, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Rastislav Magic, nar. 06. 10. 1974, bytom 974 01 Banská Bystrica,
Komenského 14483/10D.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Jaroslava Ďaďa,
kancelárie 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica.

so sídlom

Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zabezpečovacie právo,a ao zmene
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lehote
45 dníwebovom
od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
a doplneníprihlasovacej
niektorých zákonov
na svojom
sídle: www.justice.gov.sk
ZKR).
8
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku

jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
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považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.06.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K015569
Spisová značka: 4R/5/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Ing. Zuzana Žilková - F.P. s miestom
podnikania: Hlavná 237/95, 991 02 Dolná Strehová, IČO: 40 447 499, zapísaný na Okresnom úrade Veľký Krtíš, číslo
živnostenského registra: 610-4637, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, 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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Obchodný vestník 128/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 04.07.2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Ing. Zuzana Žilková - F.P. s miestom
podnikania: Hlavná 237/95, 991 02 Dolná Strehová, IČO: 40 447 499, zapísaný na Okresnom úrade Veľký Krtíš, číslo
živnostenského registra: 610-4637, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka Ing. Zuzana Žilková - F.P. s miestom podnikania: Hlavná 237/95, 991 02
Dolná Strehová, IČO: 40 447 499.
U s t a n o v u j e správcu Ing. Ladislava Kokavca, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec,
zapísaný v zozname správcov konkurznej podstaty pod značkou S 1153.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku).
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Určuje

rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:

a) prijímanie a prepúšťanie zamestnancov
b) úprava platov a pracovných zmlúv
c) odmeny a prémie vedúcich pracovníkov
d) opravy nad 5 000 Eur
e) investície nad 10 000 Eur
f) predaj hmotných aktív
g) úvery a iné pôžičky;
h) vystavovanie, avalovanie zmeniek, a iných cenných papierov, kúpa/predaj cenných papierov;
i) kúpne a predajné zmluvy nad 10 000 Eur s výnimkou nákupu a predaja tovaru, ktorý sa považuje za bežnú
obchodnú činnosť;
j) garancie prijímané alebo vydávané;
k) uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie dlžníka;
l) garancie prijímané alebo vydávané.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť
len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
3. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1
ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z.z. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
4. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje
za nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
5. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
6. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.06.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K015570
Spisová značka: 1NcKR/4/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Mária Laliová, nar. 11. 06. 1948, bytom Trieda Hradca
Králové 5315/35, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e oddlženie dlžníka Mária Laliová, nar. 11. 06. 1948, bytom Trieda Hradca Králové
5315/35, 974 04 Banská Bystrica.
U s t a n o v u j e za správcu spoločnosť Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s., so sídlom
kancelárie Martina Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec, IČO: 47 255 561, značka správcu S1736.
Správca je p o v i n n ý podávať súdu správy o plnení povinností dlžníkom najmenej raz na konci
každého roka trojročného skúšobného obdobia od právoplatnosti tohto uznesenia.
Správca je p o v i n n ý podávať súdu správy bezodkladne po zistení všetkých významných skutočností
a zmien v súvislosti splnením povinností dlžníkom.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi na konci každého roka trojročného skúšobného obdobia od
právoplatnosti tohto uznesenia sumu 1100 Eur na uspokojenie svojich záväzkov.
Súd u r č u j e, že počas skúšobného obdobia podliehajú písomnému súhlasu správcu nasledovné
právne úkony dlžníka :
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej
osobe;
c)
odmietnutie daru alebo dedičstva;
d)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom;
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie v
hodnote viac ako 33 Eur;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie
sľubu
odškodnenia
treťou
osobou;
Obchodný vestník
128/2016 za škodu spôsobenú
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 04.07.2016
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie v
hodnote viac ako 33 Eur;
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu n i e

j e odvolanie prípustné.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.06.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K015571
Spisová značka: 32K/10/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa -dlžníka: Bc. Marián Grosoš, nar. 06.02.1961, bytom Debraď 113,
045 01 Debraď 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: Bc. Marián Grosoš, nar. 06.02.1961, bytom Debraď 113, 045 01
Debraď.
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01
Košice, zn. správcu: S 791 za s p r á v c u
p o d s t a t y.
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
republiky
podľa na
zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
právo a ďalšieVydáva
právaMinisterstvo
spojené sspravodlivosti
prihlásenouSlovenskej
pohľadávkou.
Právo
pomerné
uspokojenie
veriteľa vestníku
tým nie je dotknuté;
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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
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pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 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).
Obchodný vestník 128/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 04.07.2016
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).
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).
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

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

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).
Obchodný vestník 128/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 04.07.2016
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 27.6.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K015572
Spisová značka: 30K/21/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STRAMON, s.r.o., so sídlom Južná trieda
93, 040 01 Košice, IČO: 44 004 231 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania uznesením zo dňa 22.2.2016 povolil vstup do
konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Mamateyova 17,
850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v časti postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 155 170.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.3.2016
JUDr. Juraj Komár
úradník

vyšší súdny

Za správnosť : Geňová

Okresný súd Košice I dňa 21.6.2016
JUDr. Juraj Komár,

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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K015573
Spisová značka: 30K/45/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : THM s.r.o., so sídlom Cukrovarská 32/2,
075 01 Trebišov, IČO: 46 598 871 o návrhu správcu podstaty: Ing. Zuzana Schwartzová, so sídlom kancelárie
Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1286, na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku uznesením zo dňa
17.5.2016 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: THM s.r.o., so sídlom Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov,
IČO: 46 598 871 pre nedostatok majetku.
Nepriznal správcovi podstaty Ing. Zuzana Schwartzová, so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1286 náhradu výdavkov správcu podstaty.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.6.2016
JUDr. Juraj Komár
úradník

vyšší súdny

Za správnosť : Geňová

Okresný súd Košice I dňa 21.6.2016
JUDr. Juraj Komár,
K015574
Spisová značka: 26K/35/2016

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Stanislav Jenčo, narodený: 12.10.1971, trvale bytom:
Okružná 72, 071 01 Michalovce, právne zastúpený: JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., advokátka, Važecká 4, 040 12
Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Stanislav Jenčo, narodený: 12.10.1971, trvale
bytom: Okružná 72, 071 01 Michalovce.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej
republiky
podľa
č. 200/2011
Z. z. ozabezpečovacieho
Obchodnom vestníku práva
pokračovať vo
výkone
zabezpečovacieho
práva; tento
účinok
sa zákona
nevzťahuje
na výkon
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie
15 vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
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b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho 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 (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 24.6.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K015575
Spisová značka: 26K/28/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ivana Krakovská, nar. 22.09.1975, bytom Čechovova
2734/28, 040 18 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Ivana Krakovská, nar. 22.09.1975, bytom
Čechovova 2734/28, 040 18 Košice.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 24.6.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K015576
Spisová značka: 32K/13/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Mgr. Žaneta Cseriová, nar. 11.10.1976, bytom
Žitnoostrovská 628/1, 941 23 Andovce, o návrhu navrhovateľky na vyhlásenie konkurzu na dlžníčku: : Mgr. Žaneta
Cseriová, nar. 11.10.1976, bytom Žitnoostrovská 628/1, 941 23 Andovce, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníčky Mgr. Žaneta Cseriová, nar. 11.10.1976, bytom
Žitnoostrovská 628/1, 941 23 Andovce.
II.
III.

O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e správcu JUDr. Andrea Pállová, sídlo kancelárie Podzámska 2959/18A , 949 01 Nitra.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníčky Mgr. Žaneta Cseriová, nar. 11.10.1976, bytom Žitnoostrovská
628/1, 941 23Vydáva
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svojomrovnopise
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
pohľadávky, ktoré nie sú
podstate,
v na
jednom
u správcu
; v jednom rovnopise aj na
Okresnom súde Nitra. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku
aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie
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práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do
nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva

I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníčky Mgr. Žaneta Cseriová, nar. 11.10.1976, bytom
Žitnoostrovská 628/1, 941 23 Andovce.
II.
O t v ávestník
r a malý
konkurz.
Obchodný
128/2016
III.
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U s t a n o v u j e správcu JUDr. Andrea Pállová, sídlo kancelárie Podzámska 2959/18A , 949 01 Nitra.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníčky Mgr. Žaneta Cseriová, nar. 11.10.1976, bytom Žitnoostrovská
628/1, 941 23 Andovce, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu ; v jednom rovnopise aj na
Okresnom súde Nitra. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do
nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníčky Mgr. Žaneta Cseriová, nar. 11.10.1976, bytom Žitnoostrovská 628/1, 941 23 Andovce, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, spôsobom v zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.mája 2000.
VI.
Poučuje dlžníčku o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených
zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení.
VII.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 14
ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.6.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K015577
Spisová značka: 32K/7/2016
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eurocast, s.r.o., so sídlom Župná 14, 945 01 Komárno, IČO:
44 773 706, právne zastúpený: Mgr. Jozef Danczi, advokát, so sídlom Župná 1147, 945 01 Komárno, IČO: 37 313
037, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Eurocast, s.r.o., so sídlom Župná 14, 945 01 Komárno, IČO: 44
773 706, uznesením č.k. 32K/7/2016-74 zo dňa 02.06.2016 zastavil konkurzné konanie na dlžníka Eurocast, s.r.o.,
so sídlom Župná 14, 945 01 Komárno, IČO: 44 773 706, pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.06.2016.
Okresný súd Nitra dňa 27.6.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K015578
Spisová značka: 32K/11/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhlásené konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Tibenský, nar. 4.9.1991, bytom
Dvorčanská 653/63,949 05 Nitra- Dolné Krškany, ktorého správcom je JUDr.Ľubomíra Beňová, sídlo kancelárie
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, o prihláške predloženej správcom, takto
rozhodol
U r č u j e, že podania veriteľa KUBALA - B.K.šped, s.r.o. so sídlom 034 83 Bešeňová 213, IČO: 47 819 898, zo dňa
14.6.2016, doručené správcovi dňa 16.6.2016, ktorým si uplatňuje prihlášku pohľadávky v sume 300 eur a v sume
396 eur, sa za prihlášky nepovažujú a na tieto podania sa ako na prihlášky neprihliada.
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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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 27.6.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K015579
Spisová značka: 32K/50/2015
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ľubomír Varga, nar. 6.9.1956,
bytom 956 12 Belince 130, ktorého správcom je Mgr. Roman Nagy, so sídlom kancelárie Akademická 4, 949 01 Nitra,
uznesením č.k. 32K/50/2015-187 zo dňa 1.6.2016 zrušil konkurz na majetok úpadcu Ľubomír Varga, nar. 6.9.1956,
bytom 956 12 Belince 130, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.6.2016.
Okresný súd Nitra dňa 28.6.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K015580
Spisová značka: 2K/55/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Milan Roško, nar. 03.05.1959,
bytom Kolonica 164, 067 74 Stakčín, správcom ktorého je JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01
Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na
potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k. 2K/55/2014-105 zo dňa 31.05.2016 p o t v r d i l
prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná
63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) voči úpadcovi: Milan Roško, nar. 03.05.1959,
bytom Kolonica 164, 067 74 Stakčín, prihlásených prihláškou na Okresnom súde Prešov, vedených v konečnom
zozname pohľadávok pod por. č. 4-55 v celkovej výške 233.895,39 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.06.2016.
Okresný súd Prešov dňa 28.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K015581
Spisová značka: 2K/69/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu NEXTECH, s.r.o., so sídlom
Budovateľská 57, 080 01 Prešov, IČO: 36 510 203, správcom ktorého je Mgr. Marián Lipa, so sídlom kancelárie
Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k. 2K/69/2014-156 zo
dňa 31.05.2016 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) voči úpadcovi:
NEXTECH, s.r.o., so sídlom Budovateľská 57, 080 01 Prešov, IČO: 36 510 203, prihlásených prihláškou na
Okresnom súde Prešov, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 8-15 v celkovej výške 8.523,89 eura
na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.06.2016.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.06.2016.

Okresný súd Prešov dňa 28.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K015582
Spisová značka: 2K/9/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Dušan Bróska, nar.
02.09.1981, podnikajúci pod obchodným menom Dušan Bróska, s miestom podnikania Bezručova 607/29, 085 01
Bardejov, IČO: 44 852 673 (adresa na doručovanie Nová ul. 12, 053 01 Harichovce), správcom ktorého je JUDr. Ján
Surma, so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č.
k. 2K/9/2015-101 zo dňa 31.05.2016 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad
Prešov) voči úpadcovi: Dušan Bróska, nar. 02.09.1981, podnikajúci pod obchodným menom Dušan Bróska, s
miestom podnikania Bezručova 607/29, 085 01 Bardejov, IČO: 44 852 673, prihlásených prihláškou na Okresnom
súde Prešov, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 2-19 v celkovej výške 8.010,77 eura na
navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.06.2016.
Okresný súd Prešov dňa 28.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K015583
Spisová značka: 2K/47/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Kamil Čupeľa, nar.
24.03.1979, bytom Dlhá Lúka, Sady 18, Bardejov, správcom ktorého je KONRES, k.s., so sídlom kancelárie
Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k. 2K/47/2014-146 zo
dňa 31.05.2016 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) voči úpadcovi:
Kamil Čupeľa, nar. 24.03.1979, bytom Dlhá Lúka, Sady 18, Bardejov, prihlásených prihláškou na Okresnom súde
Prešov, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 25-45 v celkovej výške 3.115.036,23 eura na
navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.06.2016.
Okresný súd Prešov dňa 28.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K015584
Spisová značka: 2K/11/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PRVÁ POPRADSKÁ
DEVELOPERSKÁ, s.r.o. v konkurze, so sídlom Dostojevského 23, Poprad 058 01, IČO: 44 646 704, správcom
ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi,
uznesením č. k. 2K/11/2014-590 zo dňa 31.05.2016 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného
veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500
(Daňový úrad Prešov) voči úpadcovi: PRVÁ POPRADSKÁ DEVELOPERSKÁ, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Dostojevského 23, Poprad 058 01, IČO: 44 646 704, prihlásených prihláškou na Okresnom súde Prešov, vedených v
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uznesením č. k. 2K/11/2014-590 zo dňa 31.05.2016 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného
veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500
(Daňový úrad Prešov) voči úpadcovi: PRVÁ POPRADSKÁ DEVELOPERSKÁ, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Dostojevského 23, Poprad 058 01, IČO: 44 646 704, prihlásených prihláškou na Okresnom súde Prešov, vedených v
konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 67-69 v celkovej výške 1.092.386,10 eura na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.06.2016.
Okresný súd Prešov dňa 28.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K015585
Spisová značka: 2K/50/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EUROTECHNIK - SL, s.r.o., so sídlom
Továrenská 22, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 495 514, správcom ktorého je SKP, k.s., so sídlom kancelárie
Hlavná 50, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k. 2K/50/2014-251 zo dňa 31.05.2016 p
o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) voči úpadcovi: EUROTECHNIK - SL,
s.r.o., so sídlom Továrenská 22, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 495 514, prihlásených prihláškou na Okresnom
súde Prešov, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 65 v celkovej výške 1.588,21 eura na
navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.06.2016.
Okresný súd Prešov dňa 28.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K015586
Spisová značka: 2R/2/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Molčan, nar. 23.03.1964,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Molčan - SLUŽBYT, s miestom podnikania Kpt. Nálepku 11, 082 71
Lipany, IČO: 14 366 371, správcom ktorého je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom
kancelárie Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k. 2R/2/2014-385 zo
dňa 31.05.2016 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) voči úpadcovi:
Peter Molčan, nar. 23.03.1964, podnikajúci pod obchodným menom Peter Molčan - SLUŽBYT, s miestom podnikania
Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany, IČO: 14 366 371, prihlásených prihláškou na Okresnom súde Prešov, vedených v
konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 32-68 v celkovej výške 14.298,74 eura na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.06.2016.
Okresný súd Prešov dňa 28.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015587
Spisová značka: 1K/49/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marcel
Popivčák, nar. 26.03.1973, trvale bytom 8. mája 491/2, 089 01 Svidník, správcom ktorého je JUDr. Ján Surma, so
sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania uznesením 1K/49/2014-104 zo dňa 25.5.2016
pripustil vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do
konkurzného konania ako veriteľa úpadcu: Marcel Popivčák, nar. 26.03.1973, trvale bytom 8. mája 491/2, 089 01
Svidník, namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05
Bratislava, IČO: 35 937 874 v celom rozsahu prihlásenej pohľadávky pôvodného veriteľa, vedenej v konečnom
zozname pohľadávok pod por. č. 7 až 9 v celkovej výške 291,69 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.06.2016.
Okresný súd Prešov dňa 28.6.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K015588
Spisová značka: 1K/52/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: WOOD - EX
PO, s.r.o., so sídlom Exnárova 23, 080 01 Prešov, IČO: 36 483 184, zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Čurillom,
so sídlom kancelárie Hlavná 11, 080 01 Prešov, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom kancelárie
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 15.3.2016 na potvrdenie prevodu pohľadávok, uznesením
1K/52/2014-221 zo dňa 25.05.2016 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava, voči úpadcovi: WOOD - EX PO, s.r.o., so
sídlom Exnárova 23, 080 01 Prešov, IČO: 36 483 184, prihlásených prihláškami na Okresnom súde Prešov pod por.
č. 1 a 2 vo výške 86,47 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.06.2016.

Okresný súd Prešov dňa 28.6.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K015589
Spisová značka: 1K/8/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ľuboš Cocuľa,
nar.25.01.1970, bytom 090 11 Dubová 101, podnikajúceho pod obchodným menom Ľuboš Cocuľa MINERÁLTRANS,
s miestom podnikania 090 11 Dubová 101, IČO: 34 236 309, správcom ktorého je JUDr. Marta Maruniaková, so
sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi uznesením
1K/8/2014-100 zo dňa 09.05.2016 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Všeobecná
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Cocuľa, nar.25.01.1970,
090
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101,
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pod obchodným
menom Ľuboš Cocuľa
MINERÁLTRANS, s miestom podnikania 090 11 Dubová 101,
21 IČO: 34 236 309, prihlásených na Okresnom súde
Prešov prihláškami pod por. č. 51 až 52 vo výške 2 533,69 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
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s miestom podnikania 090 11 Dubová 101, IČO: 34 236 309, správcom ktorého je JUDr. Marta Maruniaková, so
sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi uznesením
1K/8/2014-100 zo dňa 09.05.2016 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 voči úpadcovi: Ľuboš
Cocuľa, nar.25.01.1970, bytom 090 11 Dubová 101, podnikajúceho pod obchodným menom Ľuboš Cocuľa
MINERÁLTRANS, s miestom podnikania 090 11 Dubová 101, IČO: 34 236 309, prihlásených na Okresnom súde
Prešov prihláškami pod por. č. 51 až 52 vo výške 2 533,69 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ľuboš Cocuľa,
nar.25.01.1970, bytom 090 11 Dubová 101, podnikajúceho pod obchodným menom Ľuboš Cocuľa MINERÁLTRANS,
s miestom podnikania 090 11 Dubová 101, IČO: 34 236 309, správcom ktorého je JUDr. Marta Maruniaková, so
sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi uznesením
1K/8/2014-102 zo dňa 09.05.2016 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, voči úpadcovi: Ľuboš Cocuľa,
nar.25.01.1970, bytom 090 11 Dubová 101, podnikajúceho pod obchodným menom Ľuboš Cocuľa MINERÁLTRANS,
s miestom podnikania 090 11 Dubová 101, IČO: 34 236 309, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami
pod por. č. 10 až 12 v celkovej výške 92,- eur na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ľuboš Cocuľa,
nar.25.01.1970, bytom 090 11 Dubová 101, podnikajúceho pod obchodným menom Ľuboš Cocuľa MINERÁLTRANS,
s miestom podnikania 090 11 Dubová 101, IČO: 34 236 309, správcom ktorého je JUDr. Marta Maruniaková, so
sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, uznesením 1K/8/2014-104
zo ndňa 09.05.2016 pripustil vstup spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Ľuboš Cocuľa, nar.25.01.1970, bytom 090
11 Dubová 101, podnikajúceho pod obchodným menom Ľuboš Cocuľa MINERÁLTRANS, s miestom podnikania 090
11 Dubová 101, IČO: 34 236 309, na miesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, a.s., so sídlom Ul. 29. augusta 8
a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v rozsahu prihlásených pohľadávok na Okresnom súde Prešov prihláškami
pod por. č. 13 až 25 vo výške 21 953,06 eura.
Uznesenia nadobudli právoplatnosť dňa 31.05.2016.
Okresný súd Prešov dňa 28.6.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K015590
Spisová značka: 1K/40/2014
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Španiel, nar.
29.01.1975, trvale bytom Lesnícka 1321/48, 080 05 Prešov, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák, so sídlom
kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania uznesením 1K/40/2014-122 zo dňa
09.05.2016 pripustil vstup spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Peter Španiel, nar. 29.01.1975, trvale bytom Lesnícka
1321/48, 080 05 Prešov, na miesto pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova
17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v celom rozsahu pohľadávok pôvodného veriteľa vo výške
1 236,46 eura
prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod poradovým číslom 4 až 9.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.05.2016.

Okresný súd Prešov dňa 28.6.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 128/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.07.2016

JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K015591
Spisová značka: 1K/23/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Ján Tokár, nar. 12.02.1956, bytom Mierová 33/9, 066
01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Ján Tokár, nar. 12.02.1956, bytom Mierová 33/9, 066 01 Humenné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujc) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre
záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva;
tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky
z účtu v banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky,6) štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na
pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 27.6.2016
JUDr. Ing. Karol Kotus, vyšší súdny úradník
K015592
Spisová značka: 2K/9/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 2K/9/2016
vo veci
navrhovateľa: HAGO s.r.o., so sídlom Kalnická cesta 822/1, 934 01 Levice, IČO: 44 994 583
proti
dlžníkovi: IE group, a.s., so sídlom Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 36 518 531
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 19.07.2016 o 13:00 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.
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 môžespravodlivosti
Vám uložiť,Slovenskej
aby ste uhradili
alebo uložiť
pokutu
52, § 53 O.s.p.).
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*) Doneste na toto pojednávanie
sa na
vec vzťahujú
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
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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.

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Obchodný vestník 128/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 04.07.2016
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 19.07.2016 o 13:00 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.
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 Prešov
V Prešove 28.6.2016
JUDr. Tomáš Novák
samosudca

spisová značka: 2K/9/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa HAGO s.r.o., so sídlom Kalnická cesta 822/1, 934 01 Levice, IČO: 44 994 583
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje

sa

pojednávanie na deň 19.07.2016 o 13:00 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
IE group, a.s., so sídlom Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 36 518 531, a to
veriteľ č. 1: HAGO s.r.o., so sídlom Kalnická cesta 822/1, 934 01 Levice, IČO: 44 994 583,
veriteľ č. 2: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 - 10, 813 63 Bratislava,
veriteľ č. 3: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Cintorínska 5, 949 01 Nitra, IČO: 35 942 436,
veriteľ č. 4: UNION poisťovňa, a.s., so sídlom Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, ČO: 31 322 051,
veriteľ č. 5: Hilti Slovakia spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, IČO: 31 344 445,
veriteľ č. 6: TERMOTECHNA a. s., so sídlom Staviteľská 3, 830 00 Bratislava, IČO: 31 321 631,
veriteľ č. 7: Ing. Ladislav Tánczos - S ARMAT, s miestom podnikania Diakovská 3, 927 01 Šaľa, IČO: 33 893 101,
veriteľ č. 8: SARMAT LT, s.r.o., so sídlom Diakovská 3, 927 01 Šaľa, IČO: 47 774 151,
veriteľ č. 9: FERADO spol. s r.o., so sídlom Hlavná 2291/52A, 927 00 Šaľa, IČO: 36 530 841,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:

veriteľ č. 6: TERMOTECHNA a. s., so sídlom Staviteľská 3, 830 00 Bratislava, IČO: 31 321 631,
veriteľ č. 7: Ing. Ladislav Tánczos - S ARMAT, s miestom podnikania Diakovská 3, 927 01 Šaľa, IČO: 33 893 101,
Obchodný vestník 128/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 04.07.2016
veriteľ č. 8: SARMAT LT, s.r.o., so sídlom Diakovská 3, 927 01 Šaľa, IČO: 47 774 151,
veriteľ č. 9: FERADO spol. s r.o., so sídlom Hlavná 2291/52A, 927 00 Šaľa, IČO: 36 530 841,
veriteľ č. 10: HANSEATIC Slovakia, s.r.o., so sídlom Sabinovská 8, 821 08 Bratislava, IČO: 31 387 560.
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 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 Prešov
V Prešove 28.6.2016
Okresný súd Prešov dňa 28.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K015593
Spisová značka: 1K/78/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu LIPTONA POPRAD s.r.o., so sídlom
Námestie sv. Egídia 4/7, 058 01 Poprad, IČO: 36 497 355, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom
kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
u z n á v a konkurz vyhlásený na majetok úpadcu LIPTONA POPRAD s.r.o., so sídlom Námestie sv. Egídia 4/7,
058 01 Poprad, IČO: 36 497 355, za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 27.6.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K015594
Spisová značka: 1K/78/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LIPTONA POPRAD s.r.o. v konkurze,
so sídlom Námestie sv. Egídia 4/7, 058 01 Poprad, IČO: 36 497 355, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec,
so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o paušálnej odmene správcu takto
rozhodol
p r i z n á v a správcovi JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do prvej schôdze veriteľov vo výške 5 576,58 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 04.07.2016

Okresný súd Prešov dňa 27.6.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K015595
Spisová značka: 1K/7/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov, so sídlom
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Miloš Varšo, nar.
06.12.1960, bytom 067 35 Čukalovce 6, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miloš Varšo, nar. 06.12.1960, bytom 067 35 Čukalovce 6,
ustanovuje správcu JUDr. Mária Divulitová, so sídlom kancelárie Kukorelliho 58, 066 01 Humenné,
otvára malý konkurz,
ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 1K/7/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „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", § 28 ods. 5 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 (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu má dlžník právo podať odvolanie. Odvolanie je potrebné podať do 15
dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) v odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
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domáha (§ 205
ods.Ministerstvo
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
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súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo

Proti tomuto uzneseniu má dlžník právo podať odvolanie. Odvolanie je potrebné podať do 15
dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Obchodný vestník 128/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 04.07.2016
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) v odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 15a O.s.p. účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa § 14 ods. 1 O.s.p. právo uplatniť námietku
zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený
súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci,
súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 27.6.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K015596
Spisová značka: 1K/63/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Viera Ťasková, nar.
22.02.1974, bytom Lúčna 2717/32A, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so
sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o paušálnej odmene správcu takto
rozhodol
p r i z n á v a správcovi JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou,
paušálnu odmenu vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 27.6.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K015597
Spisová značka: 1K/63/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Viera Ťasková, nar.
22.02.1974, bytom Lúčna 2717/32A, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so
sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o nevyčerpanej časti preddavku takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Marián
Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, nevyčerpanú časť preddavku vo výške
663,88 eura zloženého dňa 23.07.2015 na účet tunajšieho súdu pod položkou D19 č. 112/2015.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
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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Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
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Okresný súd Prešov dňa 27.6.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K015598
Spisová značka: 38K/28/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Zuzana Homolová, nar. 24.8.1981, bydlisko Rakytová
406/12, Prievidza, občan Slovenskej republiky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Zuzana
Homolová, nar. 24.8.1981, bydlisko Rakytová 406/12, Prievidza, občan Slovenskej republiky, takto
rozhodol
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Zuzana Homolová, nar. 24.8.1981, bydlisko Rakytová 406/12,
Prievidza, občan Slovenskej republiky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák.č. 7/2005 Z.z.).
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Trenčín dňa 28.6.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K015599
Spisová značka: 38K/35/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa JUDr. Roman Hriadel, advokát, so sídlom Národná
806/16, 010 01 Žilina, IČO 35 655 089 o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ASO plus s. r. o.
so sídlom Stred 52, 017 01 Považská Bystrica, IČO 45 293 651, Slovenská republika, takto
rozhodol
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi ASO plus s. r. o. so sídlom Stred 52, 017 01 Považská Bystrica, IČO
45 293 651, Slovenská republika.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199
ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
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e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
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pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Trenčín dňa 28.6.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K015600
Spisová značka: 25K/22/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Peter Teplický, nar. 30.06.1982,
Záhradnícka 875/2, 930 11 Topoľníky, štátny občan SR, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok na majetok dlžníka:
SOVEREIGN BRAND FOOD DISTRIBUTION s.r.o., IČO: 46 356 495, Železničná 956/91, 930 28 Okoč, takto
rozhodol
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi SOVEREIGN BRAND FOOD DISTRIBUTION
s.r.o., IČO: 46 356 495, Železničná 956/91, 930 28 Okoč.
Súd v r a c i a navrhovateľovi - veriteľovi: Peter Teplický, nar. 30.06.1982, Záhradnícka 875/2, 930 11 Topoľníky,
zložený p r e d d a v o k na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659,70 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je povinná po právoplatnosti tohto uznesenia v r á t i ť navrhovateľovi veriteľovi zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659,70 eur zložený
pod položkou reg. D19 572016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.6.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K015601
Spisová značka: 5K/6/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: Silvia Katonová, nar.
28.03.1970, 038 46 Horná Štubňa 55 (do 17.02.2011 podnikajúci pod obchodným menom: Silvia Katonová - Silvia, s
miestom podnikania: 038 46 Horná Štubňa 55, IČO: 40633489), na návrh navrhovateľa - veriteľa: Slovenská
republika - Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Ustanovuje dlžníkovi: Silvia Katonová, nar. 28.03.1970, 038 46 Horná Štubňa 55 (do 17.02.2011 podnikajúci pod
obchodným menom: Silvia Katonová - Silvia, s miestom podnikania: 038 46 Horná Štubňa 55, IČO: 40633489),
predbežného správcu: Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie: Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť. Predbežný správca je povinný vypracovávať a
predkladať súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, a to do 10 dní, do 20
dní a do 30 dní od ustanovenia do funkcie, pričom záverečnú správu o zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka
je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby
táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.

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 Žilina dňa 27.6.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K015602
Spisová značka: 5K/8/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: : Ing. Darina Schmidtová, nar.
19.09.1971, bytom Bysterecká 2063/29, 026 01 Dolný Kubín (do 31.10.2006 podnikajúca pod obchodným menom:
Ing. Darina Schmidtová, s miestom podnikania: Bysterecká 2063/29, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35077590), správcom
ktorého je: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie: ul. Republiky 16, 010 01 Žilina, takto

rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 18.05.2016,
evidovaného pod položkou denníka D18 pod položkou registra 87/2016 a pod číslom účtovného dokladu 45/5-16, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.

Okresný súd Žilina dňa 27.6.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K015603
Spisová značka: 5K/8/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: : Ing. Darina Schmidtová, nar.
19.09.1971, bytom Bysterecká 2063/29, 026 01 Dolný Kubín (do 31.10.2006 podnikajúca pod obchodným menom:
Ing. Darina Schmidtová, s miestom podnikania: Bysterecká 2063/29, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35077590), správcom
ktorého je: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie: ul. Republiky 16, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku spolu s uvedením celkového výťažku dosiahnutého v konkurze tak, aby bolo možné overiť správnosť
výpočtu výšky súdneho poplatku za konkurzné konanie a správnosť výpočtu odmeny správcu zo speňaženia.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku spolu s uvedením celkového výťažku dosiahnutého v konkurze tak, aby bolo možné overiť správnosť
výpočtu výšky súdneho poplatku za konkurzné konanie a správnosť výpočtu odmeny správcu zo speňaženia.
Obchodný vestník 128/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 04.07.2016
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 27.6.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K015604
Spisová značka: 6K/2/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Rajman, nar. 03.10.1976, trvale
bytom: Trnavská 10, 010 01 Žilina, právne zastúpený advokátom: JUDr. Rastislav Skyba, Farská 6, 010 01 Žilina,
správcom ktorého je: JUDr. Alena Balážová, so sídlom kancelárie: Framborská 58, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Priznáva správcovi JUDr. Alena Balážová, so sídlom kancelárie: Framborská 58, 010 01 Žilina, paušálnu odmenu za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 27.6.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K015605
Spisová značka: 6K/17/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi: Mineral THERMA, a.s., so sídlom
Korytnica 670, 034 73 Liptovská Osada, IČO: 36 378 755, právne zastúpený: JUDr. Danielom Grigeľom, advokátom
so sídlom Radlinského 2, 811 07 Bratislava, IČO: 42 262 828, takto
rozhodol
V r a c i a zložiteľovi: Mineral THERMA, a.s., so sídlom Korytnica 670, 034 73 Liptovská Osada, IČO: 36 378 755
zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 576,29 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť zložiteľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 576,29 eur, ktorý bol zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 30.10.2015,
evidovaný pod položkou denníka D18 položkou registra č. 134 rok 2015, účt. doklad 86/10-15, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 27.6.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, 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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K015606
Spisová značka: 6K/14/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Slovpanel a.s., so sídlom Kamenná
cesta 3, 010 88 Žilina, IČO: 31 634 770, na návrh navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina,
J. Kráľa 2, 010 01 Žilina a účasti pristúpeného veriteľa: TEBAU, spol. s r.o., Bojnická 18/C, 831 04 Bratislava, IČO: 31
371 337, ktorého správcom je: Mgr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové
Mesto, takto

rozhodol
Poukazuje nevyplatenú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 637,64 EUR
na účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť na účet správy podstaty nespotrebovanú časť preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 637,64 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa
16.09.2015, vedený pod položkou registra 110/2015 a pod číslom účtovného dokladu 41/9-15, po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.

Okresný súd Žilina dňa 27.6.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K015607
Spisová značka: 1K/27/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Lauček, nar. 15.6.1968, Na Sihoti
1162/29-53, 026 01 Dolný Kubín, správcom ktorého je: JUDr. Marian Ďurana, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6,
010 01 Žilina, uznesením č.k. 1K/27/2012-190 zo dňa 20.5.2016 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.6.2016.
V Žiline, dňa 28.6.2016

Okresný súd Žilina dňa 28.6.2016
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K015608
Spisová značka: 1K/30/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ľubomír Ballay, nar. 30.3.1965,
bytom Kapicova 1192/2, 851 01 Bratislava, zastúpeného: ŠKODA LEGAL s.r.o., Komenského 18B, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 47 244 259, správcom ktorého je: Mgr. Andrea Šperková, so sídlom kancelárie: Palárikova 76, 022 01
Čadca, uznesením č.k. 1K/30/2013-153 zo dňa 24.5.2016 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.6.2016.
V Žiline, dňa 28.6.2016

Okresný súd Žilina dňa 28.6.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K015609
Spisová značka: 1K/9/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Gazdarica, nar. 27.05.1976,
Mostová 1344/27, 034 01 Ružomberok, správcom ktorého je: JUDr. Eva Plichtová, PhD., so sídlom kancelárie:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, uznesením č.k. 1K/9/2014-129 zo dňa 20.5.2016 zrušil konkurz po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.6.2016.
V Žiline, dňa 28.6.2016

Okresný súd Žilina dňa 28.6.2016
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K015610
Spisová značka: 2K/25/2010
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MONEDA a.s., so sídlom Jozefa
Lettricha 2013/4, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 381 225, uznesením č.k. 2K/25/2010-627 zo dňa 04.04.2016
zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu pre nedostatok majetku úpadcu.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 29.04.2016
Okresný súd Žilina dňa 28.6.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K015611
Spisová značka: 1K/12/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martina Dubovcová, nar. 01.10.1977,
bytom Osiková 3211/11, Žilina, podnikajúca pod obchodným menom: Martina Dubovcová - CHRYSTAL, s miestom
podnikania: Osiková 3211/11, 010 07 Žilina, IČO: 41 923 626, správcom ktorého je: JUDr. Janka Grolmusová, so
sídlom kancelárie: E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, uznesením č.k. 1K/12/2014-119 zo dňa 20.5.2016 zrušil konkurz po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.6.2016.
V Žiline, dňa 28.6.2016

Okresný súd Žilina dňa 28.6.2016
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K015612
Spisová značka: 2K/11/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania 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), o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania 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
Obchodný
vestník 128/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
04.07.2016
miestom podnikania:
038 42 Ďanová 123, IČO:
37406001),
o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu
na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok 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).
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Marian Ďurana, PhD., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01
Žilina.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina k sp. zn.
2K/11/2016.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov 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), ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v
zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu 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/.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti
sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho
poriadku/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom /§ 23 ods. 1 ZKR/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 1, 2. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2
ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
30 ods. 2 ZKR/.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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
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oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. V prihláške

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
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K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol
inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku
v základnej
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate /§ 28 ods. 7, 8 ZKR/.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Žilina dňa 27.6.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K015613
Spisová značka: 4NcKR/15/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Pavol Lauček, nar. 15.6.1968, bytom Na Sihoti
1162/29, 026 01 Dolný Kubín, na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I. Povoľuje oddlženie dlžníka: Pavol Lauček, nar. 15.6.1968, bytom Na Sihoti 1162/29, 026 01 Dolný Kubín.
II. Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Mariana Ďuranu, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina.
III. Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas skúšobného obdobia podliehať písomnému súhlasu
správcu nasledovne:
- právne úkony dlžníka smerujúce k skončeniu pracovného pomeru
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu
300 Ministerstvo
Eur alebo spravodlivosti
opakujúce sa
plnenierepubliky
presahujúce
v peňažnom
vyjadrení
sumu 200vestníku
Eur v jednom
Vydáva
Slovenskej
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
kalendárnom mesiaci a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
35
IV. Dlžník je povinný poskytnúť na konci každého skúšobného roka na uspokojenie svojich záväzkov správcovi sumu

- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických
osôb 128/2016
Obchodný vestník
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 04.07.2016
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 300 Eur alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 200 Eur v jednom
kalendárnom mesiaci
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník je povinný poskytnúť na konci každého skúšobného roka na uspokojenie svojich záväzkov správcovi sumu
2.160 Eur s tým, že v prípade, ak táto suma presiahne 70% jeho čistého príjmu za skúšobný rok, je povinný správcovi
poskytnúť sumu najviac vo výške 70% svojho čistého príjmu za skúšobný rok. Ak táto suma bude predstavovať
menej ako 40% čistého príjmu dlžníka za skúšobný rok, je dlžník povinný správcovi poskytnúť sumu zodpovedajúcu
40% jeho čistého príjmu za skúšobný rok.
V. Správca je povinný v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom. Zároveň je správca povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú písomnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 28.6.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K015614
Spisová značka: 4K/5/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: METALTOOL Slovakia, s.r.o., so sídlom nábrežie Oravy
625/12, 026 17 Dolný Kubín, IČO: 36 408 565, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: METALTOOL Slovakia, s.r.o., so sídlom nábrežie Oravy 625/12, 026 17
Dolný Kubín, IČO: 36 408 565.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky (§ 14 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje;
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 27.6.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K015615
Spisová značka: 1R/2/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: B.S.A.S., s.r.o., so sídlom Rieka 817, 022 01 Čadca, IČO:
36 411 124, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, 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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Obchodný vestník 128/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 04.07.2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: B.S.A.S., s.r.o., so sídlom Rieka 817, 022 01 Čadca, IČO:
36 411 124, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: B.S.A.S., s.r.o., so sídlom Rieka 817, 022 01 Čadca, IČO: 36 411
124.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky (§ 114 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov):
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka
podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b)
pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo
exekučné konania sa prerušujú,
c)
pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d)
druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre
omeškania dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného
konania; vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e)
zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom
alebo od nej odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f)
pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať,
g)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 27.6.2016
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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Obchodný vestník 128/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.07.2016

K015616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. arch. Janka Zombeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Francisciho 1677/15, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/45/2015 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/45/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. arch. Janka Zombeková, nar. 22.10.1969, trvale
bytom Jána Francisciho 1677/15, 054 01 Levoča, týmto v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamujem
zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty. Zároveň týmto oznamujem zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty v predmetnom konkurznom konaní. 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. JUDr. František Kočka, správca

K015617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Dravecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonov 166, 053 03 Jablonov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/20/2016 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/20/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Emil Dravecký, nar. 15.03.1965, bytom Jablonov 166,
053 03 Jablonov, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov, týmto oznamujem nasledovné číslo bankového účtu: SK85 7500 0000 0040 2329
3318, vedený v ČSOB, a.s. , na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom. Ako variabilný symbol
musí byť uvedené číslo pohľadávky, pričom kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky a
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
JUDr. František Kočka, správca

K015618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mgr. Kučíková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 352/23, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/26/2015 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/26/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Zverejnenie konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
JUDr. Martina Poláčková, správca úpadcu Ing. Mgr. Zuzana Kučíková, nar. 08.04.1976, Bernolákova 352/23, 914
41 Nemšová, č.k. 38K/26/2015 v súlade s § 101 ods. 1) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov zverejňuje konečný rozvrh výťažku:
·
·

celková suma výťažku z majetku zapísaného do všeobecnej podstaty predstavuje sumu 3.244,82 €
celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate predstavuje sumu 1.750,89 €

Poučenie:
Nezabezpečení veritelia môžu nahliadať do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty v konkurznom
konaní č.k. 38K/26/2015 v úradných hodinách v kancelárii správcu: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín. Lehota na
schválenie konečného rozvrhu výťažku je 15 dní od doručenia.
JUDr. Martina Poláčková, správca

K015619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Grláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhrádok 454, 976 63 Predajná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1977
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2016 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 3
pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke, zahraničnej banke alebo inej obdobnej inštitúcii
zostatková suma
32,18 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná obdobná
Československá obchodná banka, a.s.
inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR
32,18 EUR
deň zapísania majetku
27.06.2016
majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods.
dôvod zapísania majetku
1 ZKR
zrážka zo mzdy, poukázaná na účet správcu
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.

K015620
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
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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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:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty podľa § 76 ZKR
Poradové
číslo
1.
2.
3.

Súpisová zložka majetku
Peňažná pohľadávka - zrážka zo mzdy za mesiac máj
rozsahu podliehajúcom konkurzu
Peňažná pohľadávka - zrážka zo mzdy za mesiac máj
rozsahu podliehajúcom konkurzu
Peňažná pohľadávka – prostriedky na účte úpadcu

Súpisová
hodnota

Deň zápisu Dôvod zápisu
v

Majetok
podliehajúci
konkurzu,
76,27-€
nadobudnutý po vyhlásení konkurzu
v
Majetok
podliehajúci
konkurzu,
20.6.2015
414,06-€
nadobudnutý po vyhlásení konkurzu
Majetok
podliehajúci
konkurzu,
20.06.2016
59,14-€
nadobudnutý po vyhlásení konkurzu
20.6.2015

K015621
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:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty:

Zabezpečený veriteľ: Československá obchodná banka a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava,IČO:36854140
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo-Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti zo dňa
8.4.2014, vklad záložného práva povolený Okresným úradom Košice -okolie, katastrálny odbor pod V1436/14 zo
dňa 30.4.2014 na LV 838, k.ú. Ruskov.
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky: Dňa 8.4.2014 uzatvoril veriteľ s dlžníkom zmluvu o poskytnutí úveru
reg.č.316155 zabezpečenú záložným právom k nehnuteľnosti na základe ktorej poskytol veriteľ dlžníkovi úver vo
výške 142.700-€. Ku dňu vyhlásenia konkurzu veriteľ eviduje pohľadávku z predmetného úveru spolu s
príslušenstvom vo výške 137.058,57-€.
Pohľadávka je evidovaná v zozname pohľadávok správcu pod č. 4.
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé

Poradové
Súpisová zložka majetku
číslo

Deň
zápisu

Dôvod zápisu

Súpisová
Spoluvlastnícky
hodnota
podiel
súboru

Stavba: Rodinný dom, súp.č. 446 na parc. C KN č. 669/7, zapísaný
Okresným úradom Košice-okolie, katastrálny odbor na LV č. 838,
pre okres Košice - okolie, obec Ruskov, katastrálne územie Ruskov.
Pozemok: parc. C KN č. 669/3 - zastavané plochy a nádvoria o 2.6.2016
výmere 564 m2 zapísaný Okresným úradom Košice-okolie,
Vlastníctvo úpadcu
katastrálny odbor na LV č. 838, pre okres Košice - okolie, obec
v čase
vyhlásenia 1/2

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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katastrálny odbor na LV č. 838, pre okres Košice - okolie, obec
Ruskov, katastrálne územie Ruskov.
Pozemok: parc. C KN č. 669/7 - zastavané plochy a nádvoria o
výmere 133 m2 zapísaný Okresným úradom Košice-okolie,
katastrálny odbor na LV č. 838, pre okres Košice - okolie, obec
Ruskov, katastrálne územie Ruskov.

Deň vydania: 04.07.2016

v čase
vyhlásenia 1/2
konkurzu

K015622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kavecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T.J.TATRAN Bytčica, Bystrická 552, 010 09 Žilina-Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Marianske namestie 161/20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/6/2016-S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/6/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Značka :
6K/6/2016

Mgr. Michal Miho konkurzný správca úpadcu Vladimír Kavecký, nar. 30.10.1970, bytom Ubytovňa T.J. TATRAN
Bytčica, Bystrická 552, 010 09 Žilina – Bytčica

oznamuje súpis všeobecnej podstaty :

Všeobecná podstata ( nehnuteľný majetok úpadcu ) :

1. LV č. 766, k.ú. Mužla :
- parcela KN-C č. 725/2, záhrady o výmere 39 m2, podiel úpadcu ¼
- parcela KN-C č. 725/3, záhrady o výmere 218 m2, podiel úpadcu ¼
- parcela KN-C č. 725/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m2, podiel úpadcu ¼
- parcela KN-C č. 727, zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2, podiel úpadcu ¼
- rodinný dom súp. č. 203, postavený na parcele KN-C č. 727, podiel úpadcu ¼

2. LV č. 767, k.ú. Mužla :
- parcela KN-C č. 725/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 874 m2, podiel úpadcu 1/8
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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Celková súpisová hodnota nehnuteľného majetku úpadcu je 2 000 eur.

Mgr. Michal Miho, správca

K015623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Čižmáriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kluknava 573, 053 51 Kluknava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1975
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/26/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/26/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu - dňom
04.07.2016
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Jana Čižmáriková vyhlasuje dňom 04.07.2016 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu
tretie kolo ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu
nezabezpečených veriteľov zverejneného v Obchodnom vestníku vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR č. OV
157/2015 dňa 17.08.2015 pod značkou záznamu K018202 pod súpisovou zložkou majetku por. č. 2 až por. č. 19.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor hnuteľného majetku úpadcu:
a. Hnuteľná vec - Popis: Gamatka; Počet kusov: 3 ks; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti:
poškodené; Adresa umiestnenia: Kluknava 604, 053 51 Kluknava; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena) / 1 ks: 1,- EUR; Celková súpisová hodnota zložky majetku (aj
mena): 3,- EUR;
b. Hnuteľná vec - Popis: Kuka nádoby; Počet kusov: 2 ks; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti:
poškodené; Adresa umiestnenia: Kluknava 604, 053 51 Kluknava; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena) / 1 ks: 1,- EUR; Celková súpisová hodnota zložky majetku (aj
mena): 2,- EUR;
c. Hnuteľná vec - Popis: Vodné čerpadlo; Počet kusov: 1 ks; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti:
poškodené; Adresa umiestnenia: Kluknava 604, 053 51 Kluknava; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena) / 1 ks: 15,- EUR; Celková súpisová hodnota zložky majetku (aj
mena): 15,- EUR;
d. Hnuteľná vec - Popis: Bojler na ohrev vody; Počet kusov: 1 ks; Rok výroby: neznámy; Stav
opotrebovanosti: poškodený; Adresa umiestnenia: Kluknava 604, 053 51 Kluknava; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena) / 1 ks: 10,- EUR; Celková súpisová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena) / 1 ks: 10,- EUR; Celková súpisová
hodnota zložky majetku (aj mena): 10,- EUR;
Hnuteľná vec - Popis: Poplašné zariadenie; Počet kusov: 1 ks; Rok výroby: neznámy; Stav
opotrebovanosti: poškodené; Adresa umiestnenia: Kluknava 604, 053 51 Kluknava; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena) / 1 ks: 3,- EUR; Celková súpisová
hodnota zložky majetku (aj mena): 3,- EUR;
Hnuteľná vec - Popis: Chladiaca vitrína; Počet kusov: 1 ks; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti:
poškodená; Adresa umiestnenia: Kluknava 604, 053 51 Kluknava; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena) / 1 ks: 3,- EUR; Celková súpisová hodnota zložky majetku (aj
mena): 3,- EUR;
Hnuteľná vec - Popis: Registračná skriňa; Počet kusov: 2 ks; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti:
poškodené; Adresa umiestnenia: Kluknava 604, 053 51 Kluknava; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena) / 1 ks: 1,- EUR; Celková súpisová hodnota zložky majetku (aj
mena): 2,- EUR;
Hnuteľná vec - Popis: Konferenčný stolík; Počet kusov: 1 ks; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti:
poškodený; Adresa umiestnenia: Kluknava 604, 053 51 Kluknava; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena) / 1 ks: 1,- EUR; Celková súpisová hodnota zložky majetku (aj
mena): 1,- EUR;
Hnuteľná vec - Popis: Kancelársky stôl; Počet kusov: 1 ks; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti:
poškodený; Adresa umiestnenia: Kluknava 604, 053 51 Kluknava; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena) / 1 ks: 1,- EUR; Celková súpisová hodnota zložky majetku (aj
mena): 1,- EUR;
Hnuteľná vec - Popis: Kovový regál; Počet kusov: 5 ks; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti:
poškodené; Adresa umiestnenia: Kluknava 604, 053 51 Kluknava; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena) / 1 ks: 1,- EUR; Celková súpisová hodnota zložky majetku (aj
mena): 5,- EUR;
Hnuteľná vec - Popis: Drevená stolička; Počet kusov: 1 ks; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti:
poškodená; Adresa umiestnenia: Kluknava 604, 053 51 Kluknava; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena) / 1 ks: 1,- EUR; Celková súpisová hodnota zložky majetku (aj
mena): 1,- EUR;
Hnuteľná vec - Popis: Drôtený regál; Počet kusov: 1 ks; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti:
poškodený; Adresa umiestnenia: Kluknava 604, 053 51 Kluknava; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena) / 1 ks: 1,- EUR; Celková súpisová hodnota zložky majetku (aj
mena): 1,- EUR;
Hnuteľná vec - Popis: Monitor k PC; Počet kusov: 1 ks; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti:
poškodený; Adresa umiestnenia: Kluknava 604, 053 51 Kluknava; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena) / 1 ks: 1,- EUR; Celková súpisová hodnota zložky majetku (aj
mena): 1,- EUR;
Hnuteľná vec - Popis: Kotol na tuhé palivo; Počet kusov: 1 ks; Rok výroby: neznámy; Stav
opotrebovanosti: poškodený; Adresa umiestnenia: Kluknava 604, 053 51 Kluknava; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena) / 1 ks: 30,- EUR; Celková súpisová
hodnota zložky majetku (aj mena): 30,- EUR;
Hnuteľná vec - Popis: Váha; Počet kusov: 1 ks; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: poškodená;
Adresa umiestnenia: Kluknava 604, 053 51 Kluknava; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena) / 1 ks: 10,- EUR; Celková súpisová hodnota zložky majetku (aj mena): 10,EUR;
Hnuteľná vec - Popis: Vitrína - regál; Počet kusov: 1 ks; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti:
poškodený; Adresa umiestnenia: Kluknava 604, 053 51 Kluknava; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena) / 1 ks: 1,- EUR; Celková súpisová hodnota zložky majetku (aj
mena): 1,- EUR;
Hnuteľná vec - Popis: Stolík, malý biely; Počet kusov: 1 ks; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti:
poškodený; Adresa umiestnenia: Kluknava 604, 053 51 Kluknava; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena) / 1 ks: 1,- EUR; Celková súpisová hodnota zložky majetku (aj
mena): 1,- EUR;
Hnuteľná vec - Popis: Kuchynský drez; Počet kusov: 1 ks; Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti:
poškodený; Adresa umiestnenia: Kluknava 604, 053 51 Kluknava; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena) / 1 ks: 1,- EUR; Celková súpisová hodnota zložky majetku (aj
mena): 1,- EUR;
(ďalej spolu majetok pod písm. a) až písm. r) spolu ako „Predmet speňaženia“).
Listom zo dňa 02.11.2015 zástupca veriteľov ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na
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Listom zo dňa 02.11.2015 zástupca veriteľov ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na
speňaženie Predmetu speňaženia (ďalej len „Pokyn“).
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve,
pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
V prípade, že tretie kolo ponukového konania nebude úspešné, správca v súlade s Pokynom zorganizuje štvrté kolo
ponukového konania.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie Správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.bazos.sk inzerciu s odkazom na
oznámenie na webovom sídle Správcu.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: presov@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet
speňaženia vo výške 50,- Eur, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č.
účtu v tvare IBAN: SK69 7500 0000 0040 2182 5608, vedený v Československá obchodná banka, a.s., najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 18.07.2016.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za neprimeranú a/alebo v rozpore s
dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená príslušným orgánom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa Pokynu alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Kúpna cena:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia. Správca je
povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia bez možnosti jej odmietnutia a túto ponuku
predložiť príslušnému orgánu na schválenie.
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do piatich (5) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží príslušnému orgánu víťaznú ponuku na
schválenie do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Príslušný orgán schváli
alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10)
kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete
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márne uplynie, má sa za to, že príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet
speňaženia.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú cenu bez možnosti jej odmietnutia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuka bola schválená príslušným orgánom,
správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu za Predmet speňaženia zaplatí na
bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu č. účtu v tvare IBAN: SK69 7500 0000 0040 2182 5608, vedený
v Československá obchodná banka, a.s. najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom,
ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný
príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením
§ 93 ods. 2 ZKR.

Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. na tel. č.: +421 908
989 977 alebo e-mailom na: presov@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 15 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do 18.07.2016 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – Jana Čižmáriková – PREDAJ HNUTEĹNÉHO MAJETKU – SÚBOR HNUTEĽNÝCH
VECÍ“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude
prihliadať.

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

K015624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Burianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 595/4-7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/27/2016 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/27/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu oznamujem, že na majetok
úpadcu Monika Burianová, nar. 30.12.1989, bydlisko 9. mája 595/4-7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan SR bol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úpadcu Monika Burianová, nar. 30.12.1989, bydlisko 9. mája 595/4-7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan SR bol
uznesením Okresného súdu Trenčín spisová značka : 38K/27/2016 zo dňa 15.06.2016 vyhlásený konkurz a za
správcu bol ustanovený Mgr. Ing. Miroslav Babeľa; uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 119/2016 dňa 21.06.2016 pod číslom K014624.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí :
1. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca, Centrum
27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný
súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k spisovej značke 38K/27/2016 (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
5. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
6. 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).
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). 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).
7. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR). 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). 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).
8. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
9. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). V
prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
10. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
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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).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 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).
13. 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).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.
V Považskej Bystrici dňa 27. 06. 2016
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee,
I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, Nr. 38K/27/2016, dated June 15th
2016, the bankruptcy procedure was declared on the estate of Bankrupt : Monika Burianová, nar. 30.12.1989,
address 9. mája 595/4-7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, citizen of the Slovak republic and the trustee Mgr. Ing.
Miroslav Babeľa was appointed. The resolution of District Court Trenčín was published in the Commercial Bulletin
Nr. 119/2016 on June 21st 2016 by Nr. K014624.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies :
1. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee to the address Mgr. Ing. Miroslav Babeľa,
trustee, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovak republic, whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court - Okresný súd Trenčín (District Court Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak
republic to the Nr. of proceeding 38K/27/2016 (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the
claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial Bulletin (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
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4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial Bulletin after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
5. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
6. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§
29 sec. 4 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
7. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not
be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequencce was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28
sec. 8 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
8. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
9. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5
BRA). In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
10. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his
assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy,
but he has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this
consequencce was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property,
which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of
the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that
they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain
delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered
to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
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13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
This notice refers to the creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
In Považská Bystrica, on June 27th 2016
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, bankruptcy trustee

K015625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Blaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 141/38, 059 38 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2016 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty
Dôvod zapísania: nespochybniteľné vlastnícke právo úpadcu
15. Iná majetková hodnota
právny dôvod:

finančné prostriedky úpadcu

celková suma:

3,35 €

súpisová hodnota:

3,35 €

deň zapísania:

29.06.2016

V Poprade, 29.06.2016
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Správca

K015626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivan Pandula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hôrky 159/6, 038 43 Kláštor pod Znievom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1970
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
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Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5K/11/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/11/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 023 01 Dolný Kubín, zn. správcu: S1731,
správca úpadcu: Ing. Ivan Pandula, nar. 19.10.1970, trvale bytom Hôrky 159/6, 038 43 Kláštor pod Znievom
oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Radlinského 1730, 023 01 Dolný Kubín v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 11:30 hod. a
od 12:30 hod. do 15:00 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421 45 52 40 200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K015627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivan Pandula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hôrky 159/6, 038 43 Kláštor pod Znievom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.19
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5K/11/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/11/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
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(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Ing. Ivan Pandula, nar.
19.10.1970, trvale bytom Hôrky 159/6 038 43 Kláštor pod Znievom (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok
Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 20.06.2016, sp. zn. 5K/11/2016, uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 123/2016 zo dňa 27.06.2016 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená spoločnosť
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 023 01 Dolný Kubín, značka správcu: S1731
(ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Ing. Ivan Pandula, born on 19.10.1970, Hôrky 159/6, 038 43 Kláštor pod Znievom our duty is to inform you, that the
District Court in Žilina, dated 20.06.2016, No. 5K/11/2016, and promulgated in the Commercial bulletin No. 123/2016
from 27.06.2016 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed company LawService
Recovery, k.s., Radlinského 1730, 023 01 Dolný Kubín as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
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

51

Obchodný vestník 128/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.07.2016

application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Dolnom Kubíne dňa 28.06.2016
In Dolný Kubín 28.06.2016

LawService Recovery, k.s., správca
LawService Recovery, k.s., truste of the bankrupt

K015628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Slávik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 1346/106, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/27/2013 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/27/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Jaroslav Slávik v konkurze, nar. 23.12.1963, bytom Dubnica nad
Váhom týmto oznamuje, že dražba zorganizovaná v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR s primeraným
použitím ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notárov a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, ktorej podmienky boli
zverejnené v Obchodnom vestníku pod č. OV 98/2016 zo dňa 23.05.2016 a ktorá sa konala dňa 28.06.2016
o 09:00 hod. v sídle správcu bola neúspešná, a to vzhľadom na skutočnosť, že dražby sa nezúčastnil žiadny
záujemca.

JUDr. Róbert Fatura, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahomíra Rossák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 21, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1956
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/1/2016 S1636
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/1/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca úpadcu: Drahomíra Rossák, nar. 21.06.1956, bytom Komenského 21, 010 01 Žilina, v
zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
4. RECLAIM, a.s. so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 46 076 760 vo výške 40.194,85 €
LexCreditor k.s.

K015630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Matúška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Sídlo správcu:
M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 1K/17/2015 S566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/17/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Por. č. 2: Súpisová zložka: Pohľadávka z účtu; Popis: Peňažné prostriedky na účte úpadcu ku dňu vyhlásenia
konkurzu; súpisová hodnota spolu: 484,03 eur.
V Liptovskom Mikuláši, dňa 29.06.2016
JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca

K015631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Šimončič Juristová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská 2346/8, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.4.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/7/2016 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/7/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Barbora Volárová, správkyňa v konkurznej veci úpadcu Katarína Šimončič Juristová, nar. 23.4.1982, bytom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Barbora Volárová, správkyňa v konkurznej veci úpadcu Katarína Šimončič Juristová, nar. 23.4.1982, bytom
Michalská 2346/8, 920 01 Hlohovec, v zmysle ust. §34 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii zvolávam prvú schôdzu veriteľov na deň 16. augusta 2016 (utorok) o 10.00 hod., ktorá sa
uskutoční v zasadacej miestnosti administratívnej budovy Siemens na Sládkovičovej ulici č. 2069/10A
v Piešťanoch.
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzu
3. Rozhodovanie podľa ust. §36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rôzne, záver
Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov sa preukážu plnomocenstvom, príp. poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K015632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kontúrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terézie Vansovej 3444/14, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2016 - S 1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Marián Pataj, správca konkurznej podstaty úpadcu Iveta Kontúrová, nar. 18.05.1965, bytom 974 01 Banská
Bystrica, Terézie Vansovej 3444/14, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok boli do zoznamu
pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00313271
Dátum zápisu: 29.06.2016
Prihlásená pohľadávka:
- pod por. č. 1: pohľadávka vo výške 58,40 €
z titulu nezaplatenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2015
na základe Rozhodnutia mesta Banská Bystrica č. 1620723001/562909 zo dňa 19.03.2015
JUDr. Marián Pataj, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COLORMETAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 630 201
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/3/2015S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/3/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Okresný súd Trnava Uznesením zo dňa 23.02.2015 č. k. 36K/3/2015-248, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 41/2015 zo dňa 02.03.2015 pod položkou K004750, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
COLORMETAL, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 630 201 a ustanovil do funkcie správcu
JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava a zároveň vyzval veriteľov, aby si prihlásili
svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
V konkurznom konaní Úpadcu bola Správcovi doručená po základnej prihlasovacej lehote prihláška
nezabezpečenej pohľadávky, ktorú Správca v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR zapísal do zoznamu
pohľadávok Úpadcu nasledovne:
Por.
č.

1.

Veriteľ
Názov

Adresa

Slovenská konsolidačná, a.s., ako poverená osoba v zmysle zákona Cintorínska 21,
za správcu ÚPSVaR
Bratislava

IČO

Celková
suma

814 99 35 776
977,00 EUR
005

V Trnave dňa 28.06.2016
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K015634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anita Šoóšová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zdravotnícka 16, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1973
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/6/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/6/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra ako správca úpadcu: Anita
Šoóšová, nar.: 14.09.1973, bytom Zdravotnícka 16, 940 01 Nitra, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet IBAN SK80 0900 0000 0051 1407 6698, BIC:
GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LawService Recovery, k.s., správca

K015635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SMZ Kunová Teplica, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 193 810
Obchodné meno správcu:
JUSTICIA Recovery k. s.
Sídlo správcu:
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2016 S1699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUSTICIA Recovery k. s., so sídlom Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 47 253 843 značka správcu S 1699
vo veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka SMZ Kunová Teplica, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 48,
821 09 Bratislava, IČO: 36 193 810, po doručení žiadosti veriteľského výboru týmto v súlade s ustanovením § 146
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „ZKR“) zvoláva schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 21.07.2016 na adrese Moldavská
cesta II. 51/2414 040 11 Košice (KOŠICE HOTEL)o 11:15 hod.

Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze
2. Rozprava
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
4. Záver
Právo zúčastniť sa schvaľovacej schôdze má každý účastník plánu. Prezentácia sa začína o 10:45 hod.,
pričom všetci účastníci plánu sa musia pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti, ich zástupcovia sa
preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného
registra. V zmysle ustanovenia § 146 ods. 4 ZKR, sa môže účastník plánu zúčastniť na schvaľovacej
schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu musí byť
na plnomocenstve úradne osvedčená. Účasť dlžníka je povinná. V zmysle ustanovenia § 146 ods. 5 ZKR je
schvaľovacia schôdza uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden účastník plánu. Právo hlasovať má
každý účastník plánu zaradený do niektorej zo skupín. Právo hlasovať nemajú účastníci plánu zaradení do
skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky v rozsahu týchto pohľadávok, ako aj účastníci plánu zaradení
do skupiny pre nezabezpečené pohľadávky v rozsahu pohľadávok popretých čo do právneho dôvodu alebo
vymáhateľnosti. Právo hlasovať nemá účastník plánu zaradený do skupiny pre plánom nedotknuté
pohľadávky v rozsahu takejto pohľadávky a veriteľ pohľadávky popretej čo do právneho dôvodu alebo
vymáhateľnosti v rozsahu takejto pohľadávky, ak mu nebolo priznané hlasovacie právo. Na každé jedno
euro zistenej sumy zistenej pohľadávky má účastník plánu jeden hlas. Podmienený veriteľ môže na
schvaľovacej schôdzi hlasovať len vtedy, ak vznik ním prihlásenej a zistenej podmienenej pohľadávky
závisí od splnenia záväzku podmieneným veriteľom za dlžníka a veriteľ oprávnený požadovať splnenie
záväzku od podmieneného veriteľa na schvaľovacej schôdzi v rozsahu podmienenej pohľadávky svoje
hlasovacie právo neuplatní alebo si svoju pohľadávku v rozsahu podmienenej pohľadávky v
reštrukturalizácii neprihlási. Toto právo podmienenému veriteľovi zanikne, ak sa vznik ním prihlásenej
podmienenej pohľadávky stane nemožným; o tom je podmienený veriteľ povinný informovať správcu, len čo
sa o tejto skutočnosti dozvie, inak zodpovedá iným veriteľom za škodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla. Ak
je podmienených veriteľov, ktorí sú povinní plniť za dlžníka tomu istému veriteľovi pre tú istú pohľadávku,
viac, môžu vykonávať hlasovacie práva spojené s ich prihlásenými podmienenými pohľadávkami, len ak si
zvolia spoločného zástupcu; tieto hlasovacie práva pritom môžu vykonávať len v rozsahu, v akom sú
povinní plniť za dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ustanovenia § 146 ods. 6 ZKR na schvaľovacej schôdzi možno hlasovať osobne alebo
prostredníctvom zástupcu. Ak bolo hlasovanie schvaľovacej schôdze o prijatí plánu odročené, za prijatie
plánu možno hlasovať aj písomne. Písomné hlasovanie je platné, ak je doručené správcovi najneskôr deň
pred hlasovaním o prijatí plánu, pravosť podpisu písomne hlasujúceho je úradne osvedčená a z obsahu
písomného hlasovania je nepochybné, či hlasujúci hlasoval za prijatie plánu alebo proti prijatiu plánu.
Výsledky písomného hlasovania spracuje správca do zápisnice o písomnom hlasovaní. Veriteľský výbor na
svojom treťom zasadnutí prijal uznesenie, ktorým schválil prepracovaný reštrukturalizačný plán, predložený
veriteľskému výboru dlžníkom ako predkladateľom plánu a odporučil, aby účastníci plánu oprávnení
hlasovať o jeho schválení hlasovali za jeho prijatie. Zároveň veriteľský výbor požiadal správcu o zvolanie
schvaľovacej schôdze podľa ustanovenia § 146 ods. 1 ZKR.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu v kancelárii správcu na adrese:
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30
hod. do 15:30 hod.
Termín oboznámenia sa s plánom je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomne, telefonicky na
t.č.0948797898 alebo e-mailom na adrese: office@justiciarecovery.sk

JUSTICIA Recovery k. s., správca

K015636
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:
Súpis všeobecnej podstaty

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 § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujem súpis
všeobecnej podstaty nasledovne:
1. peňažná pohľadávka: dlžník J.M. Trade, spol. s.r.o., so sídlom Na Nivách 1019/25, Praha 4, PSČ 14100,
Česká republika, IČ: 45312150, výška pohľadávky 16.363,64 €, právny dôvod vzniku neuhradená kúpna
cena za predaj jazdeného obytného auta FIAT Mooveo I 716, na základe faktúry č. 201409 vystavenej dňa
15.10.2014, splatnej dňa 15.11.2014 v zmysle kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 10.10.2014, súpisová
hodnota 16.363,64 €
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K015637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trebišovské pekárne a cukrárne a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 2320, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 651 721
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/24/2013 S795

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

58

Obchodný vestník 128/2016
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.07.2016

Okresný súd Košice I
30K/24/2013
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA
zo schôdze veriteľov
úpadcu Trebišovské pekárne a cukrárne a.s. v konkurze,
so sídlom Švermova 2320, 075 01 Trebišov, IČO : 31651721
konanej dňa 29.06.2016 o 10,00 hod. v kancelárii správcu na ul. Rázusovej 1, 040 01 Košice
Program schôdze :

1. Prezentácia a otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu o stave konkurzného konania
3. Voľba nových členov veriteľského výboru
4. Rôzne a záver

Predseda schôdze :

JUDr. Juraj BIROŠ, správca podstaty
so sídlom Rázusova 1, 040 01 Košice

Zapisovateľ :

JUDr. Juraj BIROŠ, správca
so sídlom Rázusova 1, 040 01 Košice

Prítomní veritelia :

podľa listiny prítomných

K bodu 1/ programu :
Po prezentácii bolo konštatované, že schôdze veriteľov sa nezúčastnili žiadny veritelia, preto schôdza
veriteľov nie je uznášaniaschopná.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je listina prítomných.

JUDr. Juraj BIROŠ, správca podstaty

K015638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PIDA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vranovská 3002/61, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 206 062
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Ladislav Szabó
Sídlo správcu:
Pri starej prachárni 14 14, 831 04 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Pri starej prachárni 14 14, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/59/2015 S1205
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/59/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK
V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov, týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, bola dňa
23.06.2016 do kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa: ThyssenKrupp Materials Slovakia, spol. s r.o., IČO:
34144137, Bešeňovská cesta 17, Nové Zámky, Slovenská republika, ktorou si veriteľ uplatnil pohľadávky v celkovej
výške 101 845,52 EUR. Pohľadávky veriteľa boli zapísané do zoznamu pohľadávok.

Veriteľ

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

Istina

Úroky
omeškanie

1

201

E

711,36 € 17,26 €

2

202

E

3

203

E

4

204

E

91,44 €

3 139,37 €

1 928,23
46,35 €
€
7 765,58
176,41 €
€
2,08 €

Spolu
728,62 €
1 974,58 €
7 941,99 €
93,52 €

5

205

E

3 070,30
69,07 €
€

6

206

E

387,43 € 8,72 €

396,15 €

7

207

E

822,78 € 18,51 €

841,29 €

8

208

E

253,98 € 5,66 €

259,64 €

9

209

E

390,34 € 8,69 €

399,03 €
8 473,25 €
47,05 €

10

210

E

8 288,62
184,63 €
€

11

211

E

46,02 €

12

212

E

144,79 € 3,13 €

147,92 €

26
564,43 €
114,58 €
1 383,30
29,90 €
€

26 679,01
€

1,03 €

13

213

E

14

214

E

15

215

E

417,71 € 9,03 €

426,74 €

16

216

E

458,14 € 9,90 €

468,04 €

17

217

E

81,00 €

82,75 €
2 230,52 €

1,75 €

1 413,20 €

18

218

E

2 183,80
46,72 €
€

19

219

E

433,31 € 9,17 €

442,48 €

20

220

E

863,63 € 18,29 €

881,92 €

21

221

E

22

222

E

23

223

E

5
€
2
€
3
€
1
€
1
€
1
€

340,44
112,80
045,50
989,79

113,07 €

5 453,51 €

44,27 €

2 157,07 €

63,81 €

3 109,31 €

41,25 €

2 031,04 €

31,21 €

1 603,69 €

21,42 €

1 100,68 €

24

224

E

25
ThyssenKrupp Materials Slovakia, spol. s r.o. IČO: 34144137,
Bešeňovská cesta 17, Nové Zámky, Slovenská republika
26

225

E

226

E

27

227

E

430,92 € 8,36 €

439,28 €

28

228

E

464,04 € 9,01 €

473,05 €

29

229

E

572,48
079,26

3 290,34

63,86 €
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29

229

E

3 290,34
63,86 €
€

3 354,20 €

30

230

E

501,12 € 9,73 €

510,85 €
1 781,35 €
49,13 €

31

231

E

1 747,44
33,91 €
€

32

232

E

48,24 €

0,89 €

1 358,28
25,16 €
€
2 679,34
49,05 €
€

33

233

E

1 383,44 €

34

234

E

35

235

E

258,86 € 4,74 €

263,60 €
2 862,07 €

2 728,39 €

36

236

E

2 810,62
51,45 €
€

37

237

E

302,33 € 5,53 €

307,86 €

38

238

E

658,15 € 12,05 €

670,20 €

1 286,41
23,55 €
€
4 597,13
84,15 €
€
1 632,60
29,53 €
€

39

239

E

40

240

E

41

241

E

42

242

E

123,12 € 2,23 €

125,35 €

43

243

E

1 579,09
28,56 €
€

1 607,65 €

44

244

E

582,42 € 10,40 €

592,82 €

45

245

E

847,63 € 14,96 €

862,59 €

46

246

E

307,20 € 5,42 €

312,62 €

47

247

E

48

248

E

49

249

E

1 338,95
23,62 €
€
1 388,68
23,28 €
€
558,72 € 12,08 €

1 309,96 €
4 681,28 €
1 662,13 €

1 362,57 €
1 411,96 €
570,80 €
101
845,52 €

Ing. Ladislav Szabó, správca

K015639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AC-METAL s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hnilecká 19, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 449 776
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/46/2014/S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/46/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714 úpadcu AC-METAL s.r.o. "v konkurze", IČO: 36 449 776, so sídlom
Hnilecká 19, 056 01 Gelnica, Slovenská republika, týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii zverejňuje zapísanie pohľadávok doručených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok:
Pč. Veriteľ

Prihlásená celková suma v eurách

1.

11.986,44,-€

Mesto Gelnica, IČO: 00 329 061, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica, Slovenská republika

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca.

K015640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Fidrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchá Hora 299, 027 13 Suchá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1983
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
sídlo kancelárie: M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K 7/2016/S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., správca konkurznej podstaty úpadcu v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 a
ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 11.08.2016 o 10:00 hod. Schôdza veriteľov sa
uskutoční v Banskej Bystrici, na Námestí SNP 3, na 3. poschodí polyfunkčnej budovy. (bližšie info na t.č. 0908 988
810).
Program rokovania prvej schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa správcu o priebehu konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ods. 1 ZKR)
4. Voľba veriteľského výboru (§ 37 ods. 1 ZKR)
5. Záver
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi
veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a
vymáhateľnosti; na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas. Veriteľ sa môže dať v
konkurznom konaní zastúpiť. Veritelia sa pri prezencii, ktorá začne 09:55 hod. musia v prípade fyzických osôb
preukázať dokladom totožnosti, v prípade právnických osôb dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra
SR, prípadne iného registra, v ktorom sú zapísané. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a
plnou mocou a v prípade zastupovania právnickej osoby aj výpisom z Obchodného registra SR, prípadne iného
registra, v ktorom sú zapísané.
Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

K015641
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o bankovom účte na ktorý možno skladať kauciu
JUDr.Juraj Špirko, správca konkurznej podstaty úpadcu Ľubomír Ignác, nar.29.10.1971, trvale bytom Ruskov 446,
044 19 Ruskov, týmto oznamuje podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet správcu, na ktorý možno skladať kauciu je bankový účet vedený
v ČSOB a.s. č.ú. SK7275000000004019750918.
Poučenie: V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom
tlačive a na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia;
kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci
veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Košiciach, dňa 28.06.2016

JUDr.Juraj Špirko, správca

K015642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brndiarová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozia 26, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zemko
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/6/2016 S 1417
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/6/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Peter Zemko, správca úpadcu: Zuzana Brndiarová, nar: 19.07.1946, bytom Kozia 26, 811 03 Bratislava,
zvoláva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 08.08.2016 o 11:00 hod. na adrese Laurinská 3/A, 811
01 Bratislava, 1.poschodie.
Prezentácia účastníkov od 10:30 hod. do 11:00 hod.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov / ust. § 107 ods. 2 ZKR/
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Voľba zástupcu veriteľov / ust. § 107 ods. 2 ZKR/
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

K015643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Pinkavová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Gorazda 3002/1, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1982
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/39/2015 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/39/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca úpadcu: Katarína Pinkavová, narodená 15.01.1982, bytom Sv. Gorazda 3002/1, 905 01
Senica, v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
13. Intrum Justitia Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, 821 0 Bratislava, IČO: 35 831 154 vo výške 511,83 €
LexCreditor k.s.

K015644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Surovčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.7.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Adrián Fabian
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/22/2016/S1023
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/22/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese: Tkáčska 2, Prešov, 3. poschodie v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00
hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adrese
správcu, telefonicky na tel.č.: 051/7581849, GSM: 0915 954 713, e-mail: fabianadrian@gmail.com.

K015645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Mesaroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lekárovce 292, 072 54 Lekárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.6.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31K/50/2015 S1035-56
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Okresný súd Košice I
31K/50/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu Ľubomíra Mesaroša, nar. 28.6.1970, bytom Lekárovce 292 sa v zmysle ust.
§ 76 ods.3 zák.č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov zapisuje:
Súpisová zložka majetku č. 10
Odmena OTP banky a.s. za prihlásenie sa do IB a z toho dôvodu na konkurzný účet je bankou pripísaná suma 5,00
eur a ďalej na konkurzný účet pripísané bankové úroky 0,03 eur
Deň zaradenia do súpisu všeobecnej podstaty : 12.11.2015
Dôvod zaradenia do súpisu všeobecnej podstaty: jednorázová odmena za prihlásenie sa do IB podľa pravidiel OTP
banky a pripísanie bankových úrokov na účet.
Súpisová hodnota : 5,00 eur odmena a 0,03 eur úroky.

Súpisová zložka majetku č. 11
Mesačná zrážka zo mzdy úpadcu zamestnávateľom Trans-Union s.r.o. podľa § 72 ods.2 ZKR a v zmysle § 276 a
nasl. O.s.p. poukázaná na konkurzný účet úpadcu za mesiac máj 2016 v sume 572,43 eur.
Deň zaradenia do súpisu všeobecnej podstaty: 29.6.2016
Dôvod zaradenia do súpisu všeobecnej podstaty: zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac máj 2016, poukázaná
zamestnávateľom na konkurzný účet úpadcu.
Súpisová hodnota 572,43 eur.
Michalovce, dňa 29.6.2016
JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K015646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SNP3 s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 060 456
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Nada Lempochnerova
Sídlo správcu:
Partizanska 15, 985 11 Halic
Spisová značka správcovského spisu: 2R 18/2015 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R18/2015
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise
POZEMKY

Sporný zápis

číslo
k.ú.
LV

číslo
parc.

4059 BB

1455/1 320

výmera

1455/3 199

druh
pozemku

Súpisová Zabezpečený Poradové zabezpečená Deň
hodnota veriteľ
číslo ZP suma v EUR vzniku

Zastavané
plochy a
nádvoria
Zastavané
plochy a
nádvoria

Dôvod

Osoba

existujú

Mário Šimon,
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1455/4 437
1455/6 37
1455/7 326
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nádvoria
Zastavané
plochy a
nádvoria
Zastavané
plochy a
nádvoria
Zastavané
plochy a
nádvoria

Spolu 1319

Waldviertler
Sparkasse
Bank AG

prvý

existujú
skutočnosti,
ktoré
1 598 016,54 22.6.2011 spochybňujú
zahrnutie
majetku
do súpisu

8213 BB

Mário Šimon,
nar.
15.09.1973,
bytom Tulská
5300/11, 974
01 Banská
Bystrica

409 620,-

STAVBY
číslo
k.ú.
LV

Deň vydania: 04.07.2016

Sporný zápis
súp.
Číslo

3

zastavaná
Súpisová Zabezpečený Poradové zabezpečená Deň
Druh stavby
plocha
hodnota veriteľ
číslo ZP suma v EUR vzniku

519

Polyfunkčná
budova
ul. Námestie 2 420
SNP 3,
380,974 01 B .
Bystrica

Waldviertler
Sparkasse
Bank AG

prvý

Dôvod

existujú
skutočnosti,
ktoré
1 598 016,54 22.6.2011 spochybňujú
zahrnutie
majetku
do súpisu

Osoba

Mário
Šimon,
nar. 15.09.1973,
bytom
Tulská
5300/11,
974
01
Banská
Bystrica

Dňa 28.6.2016
Ing. Naďa Lempochnerová - správca

K015647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Fidrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchá Hora 299, 027 13 Suchá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1983
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
sídlo kancelárie: M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2016/S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s ust. § 32 ods 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 eur, je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., č.ú.:
2988250753/0200. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

K015648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Family Tarcsi s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Táborská 3211/2B, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 324 057
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36K/18/2015 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/18/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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M A J E T K U –ODDELENEJ PODSTATY

Sp.zn. 36K/18/2015 S1772
Úpadca: Family Tarcsi, s.r.o., Táborská 3211/2B, 932 01 Veľký Meder, IČO: 44 324 057
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa:

Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava,
IČO: 17 321 123

Súpisová zložka majetku č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: Pohľadávky úpadcu
Popis súpisovej zložky majetku: Všetky súčasné, budúce ako aj podmienené pohľadávky ( vrátane ich
príslušenstva) z obchodného styku Záložcu s jeho obchodnými partnermi ( ďalej le “ Pohľadávky” ), a to na
zaplatenie akejkoľvek sumy, ktorých spoločným znakom je, že v prípade ich splatnosti je možné vymáhať ich voči
tretím osobám na súde, resp. ak ktorákoľvek Pohľadávka ešte nie je splatná, bude možné vymáhať ju na súde
bezodkladne potom, čo sa stane splatnou. Zálohom sú najmä súčasné, budúce ako aj podmienené pohľadávky
Záložcu a ich časti, na zaplatenie pohľadávok z titulu zmlúv, na základe ktorých druhej zmluvnej strane vznikol
peňažný záväzok voči Záložcovi ako dodávateľovi, predávajúcemu, prenajímateľovi a/alebo ako zhotoviteľovi, ďalej
Zálohom sú akékoľvek preddavky, rezervačné poplatky či zálohové platby akebo ich časti vyplývajúcich zo zmlúv o
budúcich zmluvách, zo zmlúv o rezervácii, ako aj pohľadávok Záložcu z akýchkoľvek poistných a akýchkoľvek iných
zmlúv ktorých je Záložca zmluvnou stranou, voči ktorej má ruhá strana peňažné záväzky, pričom sa nemusí jednať
o zmluvy v písomnej forme. Záloh znamená taktiež všetky súčasné ako aj budúce pohľadávky ( vrátane ich
príslušenstva ) na výplatu z akýchkoľvek účtov Záložcu, vedených u Záložného veriteľa ( ďalej tiež len Pohľadávky
). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí za dohodnuté, že Záložné právo sa vzťahuje na Pohľadávky vo
výške aktuálnych zostatkov na vyššie uvedených účtoch v každom momente trvania Záložnej zmluvy.
Súpisová hodnota: 180.795,80 €
Deň zápisu majetku do súpisu: 21.1.2016
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písm.d) zákona č. 7/2005 ZKR

K015649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Family Tarcsi s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Táborská 3211/2B, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 324 057
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36K/18/2015 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/18/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS

M A J E T K U – VŠEOBECNEJ PODSTATY

Sp.zn. 36K/18/2015 S1772
Úpadca: Family Tarcsi s.r.o., Táborská 3211/2B, 932 01 Veľký Meder, IČO: 44 324 057
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Súpisová zložka majetku č. 2
Typ súpisovej zložky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Popis súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka voči Daňovému úradu Trnava – pobočka Skalica z
nadmerného odpočtu DPH za obdobie marec 2013
Súpisová hodnota: 3.437,98 €
Deň zápisu majetku do súpisu: 18.12.2015
Dôvod zapísania do súpisu: pohľadávka voči Daňovému úradu z nadmerného odpočtu DPH

K015650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNALL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trojičné námestie 184, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 428 477
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K 17/2012 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 17/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Martin Kováčik Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, správca úpadcu UNALL, s.r.o., so sídlom Trojičné
námestie 184, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36 428 477, vyzýva všetkých záujemcov o kúpu nasledovného majetku
z konkurznej podstaty:
·
·
·

pohľadávka voči spoločnosti Lm Land kft., Remeny 34-34, Budapešť, Maďarská republika, na základe
faktúry č. 12VF0278 na sumu 121.759,78 €, súpisová hodnota 121.759,78 €
ochranná známka KORZÁR v obrazovej podobe, zapísaná v registri ochranných známok Úradu
priemyselného vlastníctva SR pod č. 214609 v súpisovej hodnote 300,- €
ochranná známka KORZÁR v slovnej podobe, zapísaná v registri ochranných známok Úradu
priemyselného vlastníctva SR pod č. 214610, v súpisovej hodnote 300,- €

Záujemca je povinný doručiť svoju ponuku na kúpu uvedeného majetku najneskôr do 15 dní od zverejnenia ponuky
v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie správcu v zalepených obálkach s označením „KONKURZ 2K 17/2012
NEOTVÁRAŤ“, pričom na každú súpisovú položku možno predložiť samostatnú ponuku; ponuka musí obsahovať:
návrh cenovej ponuky, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu, výpis
z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo kópiu dokladu totožnosti.
1.Správca je oprávnený predať veci za najvyššiu ponúknutú cenu. Správca je pritom povinný postupovať tak, aby
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1.Správca je oprávnený predať veci za najvyššiu ponúknutú cenu. Správca je pritom povinný postupovať tak, aby
výdavky spojené so speňažením nepresiahli predpokladaný výťažok zo speňaženia.
2.Ponuku v reakcii na zverejnenie ponukového konania v obchodnom vestníku správca zapíše do ponúk v rámci
ponukového konania.
3.Do 15 dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk vykoná správca vyhodnotenie ponukového konania s tým, že
rozhodujúce kritérium na určenie víťaza bude ponúkaná cena. Cena bude splatná pri podpise zmluvy.
4.So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu, uzavrie kúpnu zmluvu, resp. zmluvu o postúpení pohľadávky do
15 dní odo dňa doručenia výzvy na jej uzavretie.
5.Nahliadnutie do súpisu majetku určeného na predaj je možné vykonať po predchádzajúcej dohode so správcom.
Bližšie informácie možno získať na tel.: 043/582 38 62, mail: martin_kovacik@stonline.sk.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K015651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FOFIN ARÉNA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radlinského 575/23, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 239 437
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25K/42/2015 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/42/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 9
Typ súpisovej zložky majetku: Peniaze v banke
Právny dôvod vzniku: nespotrebovaná cast predavku
Súpisová hodnota: 1.659,70 €
Deň zápisu majetku do súpisu: 10.6.2016
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods 1 písm d)
V Dun.Strede, 28.6.2016
JUDr. Marieta Katona - 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

69

Obchodný vestník 128/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.07.2016

K015652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimíra Papajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považské Podhradie 17, 017 04 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/33/2015 - S 41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/33/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Číslo súp.
Názov
zložky

Súpisová
hodnota v €

Register Popis

9

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

Nespotrebovaný preddavok na odmenu a výdavky správcu

10

VP-Building Team s.r.o.,Považské
Podhradie 17, 017 04 Považská Bystrica

Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst. 2 400,00
ZKR

663,88

K015653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Švajda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staškov 467, 023 52 Olešná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1964
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/8/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: Ing. Miroslav Švajda, nar. 03.01.1964, bytom
Staškov 467, 023 52 Olešná, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa ustanovenia § 32 ods. 2
ZKR, že kauciu vo výške 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu, sú povinní zložiť na účet č. v tvare IBAN: SK43 1100 0000 0029 1399 0116, vedený v Tatra banka, a.s., a
to najneskôr do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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K015654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Senec Warehouse Park s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 695 165
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/48/2012 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/48/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu: Senec Warehouse Park s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 695 165, so sídlom Hlavné
námestie 5, 811 01 Bratislava, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 2K 48/2012, správca úpadcu
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO: 36
669 415, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z
výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.

Poučenie (§ 96 ods. 3 ZKR):

Veriteľský výbor a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia
oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť 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 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 v rozsahu určenom správcom.

Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate možno dohodnúť mailom na:
m.reken@bankruptcy.sk.

V Bratislave dňa 29.06.2016

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K015655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytok GALAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 6, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 741 442
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
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Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok

JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Nábytok GALAN s.r.o. sídlom: M. R. Štefánika 6, 902 01 Pezinok, IČO: 36 741 442, k sp.zn. 4K/15/2016 v zmysle
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 účastníkom konkurzného konania, že bola do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka prihlásená dňa 28.6.2016 po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Poradové číslo v zozname pohľadávok: 174

Veriteľ: BEDY s.r.o., Kamenárska 13, Bratislava IČO: 47659378

Celková prihlásená suma: 416,26 Eur

K015656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INVET spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záturčianska 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 559 450
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/4/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/4/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Mária Cabadajová, správkyňa úpadcu INVET spol. s r.o., IČO: 31 559 450, sídlo: Záturčianska 1, 036 01
Martin v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok zapísala dňa 29.06.2016 do zoznamu pohľadávok pod číslom 22 pohľadávku veriteľa Ing.
Milan Prokop, IČO: 36 135 356, miesto podnikania: Viliama Žingora 45, 036 01 Martin, v celkovej prihlásenej sume
pohľadávky 220,82 EUR.

V Žiline dňa 29.06.2016
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JUDr. Mária Cabadajová, správca

K015657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Tehlár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 909/21, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.7.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/14/2015 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/14/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

3. Typ súpisovej položky: iné majetkové práva, súpisová hodnota: 100.-€, deň zápisu 29.6.2016, dôvod zápisu:
majetok úpadcu, Mena: EUR
4. Typ súpisovej položky: iné majetkové práva, súpisová hodnota: 100.-€, deň zápisu 29.6.2016, dôvod zápisu:
majetok úpadcu, Mena: EUR
5. Typ súpisovej položky: iné majetkové práva, súpisová hodnota: 100.-€, deň zápisu 29.6.2016, dôvod zápisu:
majetok úpadcu, Mena: EUR
6. Typ súpisovej položky: iné majetkové práva, súpisová hodnota: 100.-€, deň zápisu 29.6.2016, dôvod zápisu:
majetok úpadcu, Mena: EUR

Správca Mgr. Martin Hurtiš

K015658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Zuštjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 598, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/14/2016 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/14/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK
Spisová značka súdneho spisu: 26K/14/2016 Spisová značka správcovského spisu: 26K/14/2016 S1790 Meno a
priezvisko/Obchodné meno úpadcu: Viktor Zuštjak
Sídlo úpadcu: Seňa 598, 044 58 Seňa, nar.: 31.01.1964
JUDr. Lukáš Michaľov PhD., správca podstaty dlžníka Viktor Zuštjak, narodený 31.01.1964, bytom: Seňa 598, 044
58 Seňa, sp.zn.: 26K/14/2016 oznamuje, že veriteľ Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť doručil
správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty súhrnnú prihlášku nezabezpečených pohľadávok. Ide o
nasledujúce nezabezpečené iné pohľadávky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, sídlo: Bardejovská č. 6, Košice, IČO: 31701914.
a) prihlásená pohľadávka: istina 40,23 €, úroky z omeškania 26,35 €, náklady z uplatnenia 107,25 €, celková suma
173,83 €
b) prihlásená pohľadávka: istina 40,23 €, úroky z omeškania 25,72 €, náklady z uplatnenia 107,25 €, celková suma
173,20 €
JUDr. Lukáš Michaľov PhD., správca podstaty dlžníka Viktor Zuštjak oznamuje, že zapísal prihlásené pohľadávky
do zoznamu pohľadávok v zmysle § 28 ods. 3 ZKR.

K015659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Záboj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováčany 193, 044 21 Nováčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/71/2015 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/71/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK
Spisová značka súdneho spisu: 26K/71/2015 Spisová značka správcovského spisu: 26K/71/2015 S1790 Meno a
priezvisko/Obchodné meno úpadcu: Ing. Ľubomír Záboj
Sídlo úpadcu: Nováčany č. 193, 044 21 Nováčany, nar.: 01.05.1955
JUDr. Lukáš Michaľov PhD., správca podstaty dlžníka Ing. Ľubomír Záboj, narodený 01.05.1955, bytom: Nováčany
č. 193, 044 21 Nováčany, sp.zn.: 26K/71/2015 oznamuje, že veriteľ PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. doručil
správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty súhrnnú prihlášku nezabezpečených pohľadávok. Ide o
nasledujúce nezabezpečené iné pohľadávky:
Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., sídlo: Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752.
a) prihlásená pohľadávka: istina 8.990,80 €, úroky 712,37 €, náklady z uplatnenia: 1.169,76 €, celková suma
10.872,93 €
b) prihlásená pohľadávka: istina 29,97 €, celková suma 29,97 €
c) prihlásená pohľadávka: istina 7.914,80 €, úroky 663,54 €, náklady z uplatnenia: 1.064,92 €, celková suma
9.643,26 €
d) prihlásená pohľadávka: istina 26,38 €, celková suma 26,38 €

JUDr. Lukáš Michaľov PhD., správca podstaty dlžníka Ing. Ľubomír Záboj oznamuje, že zapísal prihlásené
pohľadávky do zoznamu pohľadávok v zmysle § 28 ods. 3 ZKR.
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K015660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Rusnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravy 122, 962 12 Dúbravy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 43/2016 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Vladimíra Rusnáka, nar. 08.08.1967, bytom 962 12 Dúbravy, Dúbravy 122, SR, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 2K 43/2016, oznamuje osobám oprávneným
nahliadať do správcovského spisu, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: ul. J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v
pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 16.00 hod. Nahliadnutie treba dohodnúť
telefonicky na tel. č. 0908 602 156, alebo písomne na adrese kancelárie správcu alebo na e-mailovej adrese:
stela.chovanova@gmail.com

Mgr. Stela Chovanová, správca

K015661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Bruchter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zdravotnícka 622/4, 941 48 Podhájska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.5.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/39/2015 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/39/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o verejnom ponukovom konaní

JUDr. Petra Štofková, správca so sídlom: ul. Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správca úpadcu Radovan
Bruchter, nar. 25.5.1982, bytom Zdravotnícka 622/4, 941 48 Podhájska na základe záväzného pokynu zástupcu
veriteľov oznamuje vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu,
uvedeného v súpise majetku všeobecnej podstaty. Hnuteľný majetok zaradený do všeobecnej podstaty pod ako
súp. zl. č. 2-4, podliehajúci tomuto ponukovému konaniu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 201/2015 zo dňa
20.1.2015 a jedná sa o nasledovný majetok:

HNUTEĽNÁ VEC
Súpisová zložka č.

Popis

Rok výroby

Stav opotrebovanosti

Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota

2

Sedacia súprava

2011

opotrebovaný

1/1

250,00 €

3

Obývacia stena

2011

opotrebovaný

1/1

280,00 €

4

Manželská posteľ

2005

opotrebovaný

1/1

165,00 €
695,00 €
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Podmienky ponukového konania:

1. Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na kúpu hnuteľného majetku vo výške zodpovedajúcej
minimálne súpisovej hodnote majetku.

2. Písomné cenové ponuky záujemca doručí na adresu správcu: JUDr. Ing. Petra Štofková, ul. Podzámska 32, 940
01 Nové Zámky v zalepených obálkach s označením: Verejné ponukové konanie – Radovan Bruchter
„neotvárať“. Ponuka musí obsahovať označenie súpisovej zložky majetku, o ktorý záujemca prejavil záujem; návrh
cenovej ponuky pre každú súpisovú zložku osobitne; meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, resp. obchodné
meno, sídlo, IČO záujemcu; aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Na obálky, ktoré budú
pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.

3. Informácie o ponúkanom majetku je možné získať v sídle správcu, telefonicky na čísle: 035/6428072 alebo
0907/120080, alebo na e-mailovej adrese: stofkova@akts.sk
4. Obhliadku je možné vykonať vždy po predchádzajúcej dohode so správcom.
5. Ponukové konanie končí dňa 2.8.2016 o 13.00 hod. Otváranie obálok s návrhom kúpnej ceny sa uskutoční v ten
istý deň, t. j. 2.8.2016 o 14,00 hod. v sídle správcu v Nových Zámkoch na ul. Podzámska 32, Nové Zámky.
Účastníkom ponukového konania budú oznámené ich výsledky do piatich kalendárnych dní od otvorenia
obálok.
6. Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou, v prípade zhody návrhov je
rozhodujúci skorší čas podania ponuky. Uchádzač o kúpu je svojim návrhom viazaný.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

K015662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Bruchter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zdravotnícka 622/4, 941 48 Podhájska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.5.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/39/2015 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/39/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o verejnom ponukovom konaní

JUDr. Petra Štofková, správca so sídlom: ul. Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správca úpadcu Radovan
Bruchter, nar. 25.5.1982, bytom Zdravotnícka 622/4, 941 48 Podhájska na základe záväzného pokynu zástupcu
veriteľov oznamuje vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania na predaj obchodného podielu úpadcu,
uvedeného v súpise majetku všeobecnej podstaty. Obchodný podiel úpadcu zaradený do všeobecnej podstaty pod
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uvedeného v súpise majetku všeobecnej podstaty. Obchodný podiel úpadcu zaradený do všeobecnej podstaty pod
ako súp. zl. č. 6, podliehajúci tomuto ponukovému konaniu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 201/2015 zo
dňa 20.1.2015 a jedná sa o nasledovný obchodný podiel:

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Súpisová
zložka č.

Popis

Register
evidencie

6

Obchodný podiel v spol. Ranč u Mariána, s.r.o., Daxnerova 192/9, Fiľakovo 986 01, IČO:
44 906 048, vklad 9.000 EUR

Súpisová
hodnota
9 000,00 €

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na kúpu obchodného podielu vo výške zodpovedajúcej minimálne
jeho súpisovej hodnote.

2. Písomné cenové ponuky záujemca doručí na adresu správcu: JUDr. Ing. Petra Štofková, ul. Podzámska 32, 940
01 Nové Zámky v zalepených obálkach s označením: Verejné ponukové konanie – Radovan Bruchter
„neotvárať“. Ponuka musí obsahovať označenie obchodného podielu, o ktorý záujemca prejavil záujem; návrh
cenovej ponuky; meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu; aktuálny
výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, ak ponuku predkladá právnická osoba. Na obálky, ktoré budú
pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.

3. Informácie o ponúkanom obchodnom podiele je možné získať v sídle správcu, telefonicky na čísle: 035/6428072
alebo 0907 120 080, alebo na e-mailovej adrese: stofkova@akts.sk

4. Ponukové konanie končí dňa 2.8.2016 o 13.00 hod. Otváranie obálok s návrhom kúpnej ceny sa uskutoční v ten
istý deň, t. j. 2.8.2016 o 13,30 hod. v sídle správcu v Nových Zámkoch na ul. Podzámska 32, Nové Zámky.
Účastníkom ponukového konania budú oznámené ich výsledky do piatich kalendárnych dní od otvorenia
obálok.

5. Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou, v prípade zhody návrhov je
rozhodujúci skorší čas podania ponuky. Uchádzač o kúpu je svojim návrhom viazaný.

6. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

K015663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Rusnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravy 122, 962 12 Dúbravy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1967
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 43/2016 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
"Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
„Convocatoria para la presentacio´n de créditos. Plazos Aplicables“
"Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare"
"Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne"
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
"Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
"Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
"Invitation à produire une créance. Délais à respecter"
"Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις
προθεσμίες"
"Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
"Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed"
edina għal preżentazzjoni ta' talba"
"Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen
termijnen"
"Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a
observar"
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
"Invitaie de înregistrare a cererii de admitere a
creanei. Termenul limită"
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: Vladimír Rusnák,
nar. 08. 08. 1967, bytom 962 12 Dúbravy, Dúbravy 122, („ďalej len úpadca“) oznamujem, že na majetok úpadcu bol
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 2K 43/2016 - 27 zo dňa 14.06.2016, zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 118/2016 dňa 20.06.2016, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená
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v Obchodnom vestníku č. 118/2016 dňa 20.06.2016, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená
Mgr. Stela Chovanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň doručenia (zverejnenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 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).
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, inak zanikne (§ 28 ods. 4 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, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko 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 dokladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojim
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 (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
( § 30 ods. 2 ZKR).
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt:
Vladimír Rusnák, nar. 08. 08. 1967, bytom 962 12 Dúbravy, Dúbravy 122, is our responsibility to inform you,
that the district Court in Banská Bystrica (Slovakia) No. 2K 43/2016, dated 14.06.2016, it was published in
the Commercial bulletin No. 118/2016 from 20.06.2016, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Mgr. Stela Chovanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, as the
trustee in the bankruptcy.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.
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The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution of declaring the bankruptcy in the
Commercial bulletin, where by as the day of publishing (delivery) of the judicial decision in the Commercial
bulletin shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of
the Act No. 7/2005 Coll. On Bankruptcy and Restructuring Acta s amended (hereinafter reffered as „BRA” in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
The claim, which is not the claim against property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
The application shall be submitted a single copy to the trustee where by it must be delivered to the trustee
in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, a single copy delivers the
creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched, he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial
bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into list of the
claims publishes the trustee in the Commercial bulletin with stating the creditor and the registered sum (§
28 sec. 3 BRA).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will
lapse (§28 sec. 4 BRA).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right its
provision to the bankruptcy disregarded, but he has the right against the affected property to handing over
that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged
against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for service and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 2 BRA).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Mgr. Stela Chovanová
správca (trustee)
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K015664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ladislav Štefko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanová 1936/119, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1962
Obchodné meno správcu:
Areko Group k.s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2014 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zmena identifikácie súpisovej zložky majetku zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty
Na základe skutočností vyplývajúcich z odhadu hodnoty majetku vypracovaného Autobazárom Ladislav Krausz, Pri
plynárni 1, 040 22 Košice správca upravuje údaje o súpisovej zložke majetku a hodnotu súpisovej zložky majetku
pod č. 1 zverejneného v Obchodnom vestníku č. 178/2015 zo dňa 17.09.2015, nasledovne:
1. Typ súpisnej položky majetku: Osobné motorové vozidlo
Značka BMW 750ILA
Rok výroby: 1999
Spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1
Súpisová hodnota majetku : 1.500,- EUR
Dôvod zapísania : majetok úpadcu

Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, komplementár spoločnosti Areko Group, k. s., správca Úpadcu

K015665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Papánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhumenice 1373/23, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1988
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/10/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/10/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

FARDOUS PARTNERS, správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: P. Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa, správca úpadcu:
Martin Papánek, nar. 14.11.1988, bytom Záhumenice 1373/23, 908 45 Gbely, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Trnava, sp. zn. 36K/10/2016 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu
úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK85 1111 0000 0011 6297 3002
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Šali, dňa 29.06.2016
FARDOUS PARTNERS správcovska, k.s., správca

K015666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Gabriel Juhász, podnikajúci pod obchodným
menom Gabriel Juhász - M&J TRANS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Želiarsky svah 20, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/43/2013 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/43/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
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: 52,64 €

V Nitre, dňa 29.06.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca

K015667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KREJČÍ & KREJČÍ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuklov 321, 908 78 Kuklov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 916 729
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Straka
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/27/2015 S1256
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/27/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Peňažná
pohľadávka
Súp.
Suma
zložka č.
1.

Právny
dôvod
Hodota
Deň zapísania do
Meno a priezvisko dlžníka
Dôvod zapísania do súpisu
vzniku
majetku v Eur
súpisu
sankcia podľa § Karel Krejčí, bytom Záhumní 401,
majetok úpadcu podľa § 67
10.000,00 euro
10.000,00
20.06.2016
Mena
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sankcia podľa § Karel Krejčí, bytom Záhumní 401,
10.000,00
11 ods. 4 ZKR
691 01 Moravský Žizkov, ČR

Deň vydania: 04.07.2016
majetok úpadcu podľa § 67
20.06.2016
ods. 1 písm. d) ZKR

K015668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. arch. Andrej Šramatý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribišova 4, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/42/2015_S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/42/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
(Ďalej aj ako „Návrh rozvrhu“)
I.

VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU

I.I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, v právnej veci v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. arch. Andrej
Šramatý, nar. 04.05.1965, bytom Pribišova 4, 841 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Ing. arch. Andrej Šramatý, nar. 04.05.1965, bytom Pribišova 4, 841 05 Bratislava, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Ing. arch. Andrej Šramatý, nar. 04.05.1965, bytom Pribišova 4, 841 05 Bratislava (ďalej len
„Úpadca“) a Mgr. Peter Forgáč, sídlo kancelárie: Zámocká 14, 811 01 bol ustanovený za správcu Úpadcu. Za deň
vyhlásenia konkurzu sa považuje deň 07.10.2015.
I.

ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU

II.I. ZÁKONNÉ USTANOVENIA

Podľa § 95 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“):
Nezabezpečení veritelia
(1) Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie je možné
uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.

Podľa § 101 ZKR:
Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov
(1) Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok
a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne
pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len "konečný rozvrh výťažku"). Na ten účel
správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15
dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením
doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.
(2) Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov oddelených
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov oddelených
podstát.
II.I. NÁVRH ROZVRHU
S poukazom na vyššie uvedené Správca predkladá Návrh rozvrhu a žiada Zástupcu veriteľov o schválenie Návrhu
rozvrhu zo dňa 29.06.2016 podľa návrhu Správcu, a to nasledovne:

P.
opis súpisovej zložky majetku
č.

1

Pohľadávky - mzdy úpadcu za obdobie
konkurzu (03/2016-06/2016)

2

Hotovosť

3

Preddavok

P. dátum
č. uplatnenia

1 31.12.2015
2 31.12.2015
3 31.12.2015
4 30.3.2016
5 30.4.2016
6

7

Právny dôvod
pohľadávky

Veriteľ
Mgr.
Forgáč
správca
Mgr.
Forgáč
správca
Mgr.
Forgáč
správca
Mgr.
Forgáč
správca
Mgr.
Forgáč
správca

spôsob
speňaženia

nadobúdateľ

vzniku

výťažok
speňaženia

900,00 €

241,14 €

1 800,00 €

482,28 €

663,88 €

177,88 €

3 363,88 €

901,03 €

658,86 €
1
317,72 €
486,00 €
2
462,58 €

Výška
celkovej
sumy Výška
celkovej
sumy Deň
uplatnenej
pohľadávky uznanej pohľadávky proti pohľadávky
proti podstate
podstate
podstate

Peter
- poštovné

1,15 €

1,15 €

rozvrh

Peter
- poštovné

1,15 €

1,15 €

rozvrh

180,00 €

180,00 €

rozvrh

Peter
Odmena do prvej schôdze
663,88 €
veriteľov

663,88 €

rozvrh

4,45 €

rozvrh

5,40 €

rozvrh

45,00 €

rozvrh

Peter
cestovné
náhrady
náhrady za rok 2015

a

Peter
- poštovné

4,45 €

Súdny poplatok vo výške
Okresný
súd
0,2 % za konkurzné 5,40 €
Bratislava I
konanie
Mgr.
Peter
Odmena
správcu
za
Forgáč
45,00 €
speňažovanie
správca

P. Názov/meno
č. priezvisko veriteľa

zo celková výška priradených p. p. čistý
vrátane odmeny správcu
výťažok

a

prihlásená
celková percento
suma
pohľadávky pohľadávky
(EUR)
rozvrhom

úhrady
proti

uspokojenia výška
uspokojenia úhrn uspokojenia veriteľa
konečným pohľadávky
konečným konečným
rozvrhom
rozvrhom (EUR)
(EUR)

1

Sociálna poisťovňa

3684,99

4,92%

181,12

2

Sociálna poisťovňa

4836,18

4,92%

237,71

3

Sociálna poisťovňa

2111,41

4,92%

103,78
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Sociálna poisťovňa

4835,91

Slovenská konsolidačná,
4015,26
a.s.
Slovenská republika 1235,07
Daňový úrad Bratislava
Slovenská republika 5671,03
Daňový úrad Bratislava
Slovenská republika 1083,45
Daňový úrad Bratislava
Slovenská republika 763,32
Daňový úrad Bratislava
Slovenská republika 889,2
Daňový úrad Bratislava
Slovenská republika 60
Daňový úrad Bratislava
Slovenská republika 3402,6
Daňový úrad Bratislava
Slovenská republika 187,5
Daňový úrad Bratislava
Slovenská republika 234
Daňový úrad Bratislava
Slovenská republika 92,3
Daňový úrad Bratislava
Slovenská republika 139,3
Daňový úrad Bratislava
Slovenská republika 186,3
Daňový úrad Bratislava
Slovenská republika 331,93
Daňový úrad Bratislava
Slovenská republika 60
Daňový úrad Bratislava
Slovenská republika 33,19
Daňový úrad Bratislava
Home Credit Slovakia,
3766,9
a.s.
Všeobecná
zdravotná
39,59
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
zdravotná
3569,2
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
zdravotná
529,12
poisťovňa, a.s.
Ing. Michal Miščík
4126,87
Spoločenstvo vlastníkov
1334,55
bytov Pribišova 4
Všeobecná
zdravotná
237,7
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
zdravotná
552,82
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
zdravotná
571,01
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
zdravotná
660,24
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
zdravotná
676,2
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
zdravotná
57,68
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
zdravotná
57,68
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
zdravotná
57,68
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
zdravotná
11,62
poisťovňa, a.s.
50101,8

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.07.2016

4,92%

237,69

760,3

4,92%

197,36

197,36

4,92%

60,71

4,92%

278,74

4,92%

53,25

4,92%

37,52

4,92%

43,7

4,92%

2,95

4,92%

167,24

4,92%

9,22

4,92%

11,5

4,92%

4,54

4,92%

6,84

4,92%

9,16

4,92%

16,31

4,92%

2,95

4,92%

1,63

706,26

4,92%

185,15

185,15

4,92%

1,95

4,92%

175,43

4,92%

26

203,38

4,92%

202,84

202,84

4,92%

65,6

65,6

4,92%

11,68

4,92%

27,17

4,92%

28,07

4,92%

32,45

4,92%

33,24

4,92%

2,84

4,92%

2,83

4,92%

2,83

4,92%

0,58

141,69

4,92%

2462,58

2462,58

Správca týmto žiada Zástupcu veriteľov, aby v lehote 20 dní od zverejnenia Návrhu rozvrhu tento Návrh rozvrhu
schválil, alebo aby v rovnakej lehote uplatnil voči nemu odôvodnené námietky.
Schválenie Návrhu rozvrhu alebo uplatnenie odôvodnených námietok je potrebné doručiť na adresu kancelárie
Správcu: Mgr. Peter Forgáč, Zámocká 14, 811 01 Bratislava.
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V Bratislave, dňa 30.06.2016
Mgr. Peter Forgáč
·

K015669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Straka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Súča 434, 913 32 Dolná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2016 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/19/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Mária Belaňová, správca úpadcu Marián Straka nar. 23.12.1984, bydlisko 91332, Dolná Súča 434 zvoláva v
zmysle ust. §34 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 2.9.2016 o 13.00 hod. v Prievidzi na ul.
Matice Slovenskej č. 17, v sídle kancelárie správcu konkurznej podstaty. Program schôdze veriteľov je nasledovný :
1.Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, do konania prvej schôdze veriteľov
3.Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 ZKR
5.Rôzne, záver
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia fyzické osoby sú povinný pri prezentácií predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby aktuálny
výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho
orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinný predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.
V Prievidzi dňa 29.6.2016

K015670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Spišiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Velčice 132, 951 71 Velčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1959
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/71/2015 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/13/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu týmto podľa § 81 ods 2 zákona č.2007/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení
zverejňuje vylúčenie súpisových položiek majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 144 zo dňa 29.07..2013 pod položkami č. 1 až 4.
Položka č.1

Peňažná pohľadávka

Dlžník:

Martin Spišiak, nar. 17.06.1975, Velčice 132, IČO 46204644:

Právny titul::

Neuhradené faktúry č.2012004, 2012004, 2012005, splatné
13.01.2013

Celková suma:

7 360,43 Eur

Súpisová hodnota

7 360,43 Eur

Deň vylúčenia:

05.07.2016

Dôvod vylúčenia:

Súhlas zástupcu veriteľa na vylúčenie majetku zo súpisu
všeobecnej

podstaty z toho dôvodu, že majetok nie je možné

speňažiť.
Položka č. 2

Peňažná pohľadávka

Dlžník

Dana Laurincová,nar.22.09.1968

Právny titul:

Platobný rozkaz OS Nitrač.14Rob/107/2012

Celková suma:

3 330,- Eur

Súpisová hodnota majetku:
Deň vylúčenia
Dôvod vylúčenia:

3 330,- Eur
05.07.2016
Súhlas zástupcu veriteľa na vylúčenie majetku zo súpisu
všeobecnej

podstaty z toho dôvodu, že majetok nie je možné

speňažiť.
Položka č. 3
Dlžník

Peňažná pohľadávka
DORR, spol. s r.o. IČO 36232947, Športova 567, 922 21 Moravany
nad Váhom

Právny titul:

Nevybavené reklamácie č. 1-75

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma:
Súpisová hodnota majetku:

Deň vydania: 04.07.2016

1 735,16 Eur
1 73516- Eur

Deň vylúčenia

05.07.2016

Dôvod vylúčenia:

Súhlas zástupcu veriteľa na vylúčenie majetku zo súpisu
všeobecnej podstaty z toho dôvodu, že majetok nie je možné speňažiť

Položka č. 4

Peňažná pohľadávka

Dlžník

Filip Farkaš, nar. 17.10.1993 Gorkého 607/33, 075 01 Trebišov

Právny titul:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Celková suma:

3 800,- Eur

Súpisová hodnota majetku:

3 800,- Eur

Deň vylúčenia
Dôvod vylúčenia:

05.07.2016
Súhlas zástupcu veriteľa na vylúčenie majetku zo súpisu
všeobecnej

podstaty z toho dôvodu, že majetok nie je možné

speňažiť
Podľa § 81 ods 5 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, majetok vylúčený zo súpisu,
o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku neprejaví záujem žiaden z veriteľov, prestáva
podliehať konkurzu.

Ing. Mária Budniková správca

K015671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Komorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baláže 59, 976 11 Baláže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/68/2015 - S 1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/68/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

OPRAVA A DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY
úpadca: Katarína Komorová, nar. 06.04.1984, bytom Baláže 59, 976 11 Baláže
spisová značka: 1K 68/2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty uverejnené v OV č. 33/2016 zo dňa 18.02.2016 sa opravuje v súpisovej
zložke majetku p.č. 5 v údaji o súpisovej hodnote nasledovne:
nesprávny údaj súpisovej hodnoty: 372,68 Eur,
opravený údaj súpisovej hodnoty: 293,44 Eur.

p.
Identifikácia súpisovej zložky majetku
č.
5

Vlast.
podiel

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

Deň
zapísania

Dôvod zapísania

Súpis.
hodnota

15.02.2016

príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle §
72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
293,44 Eur
– mesiac 01/2016

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu sa v zmysle § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 40 ods. 1 písm. a)
Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. dopĺňa o nasledovné súpisové zložky majetku:

p.
Identifikácia súpisovej zložky majetku
č.

Vlast.
podiel

Deň
zapísania

Dôvod zapísania

Súpis.
hodnota

6

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

29.06.2016

príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle §
72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
130,45 Eur
– mesiac 02/2016

7

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

29.06.2016

príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle §
72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
247,91 Eur
– mesiac 03/2016

8

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

29.06.2016

príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle §
72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
83,30 Eur
– mesiac 04/2016

9

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

29.06.2016

príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle §
72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
98,97 Eur
– mesiac 05/2016

V Banskej Bystrici, dňa 29.06.2016
JUDr. Marián Pataj, správca

K015672
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:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Oznámenie správcu o vylúčení majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty
Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Mgr. Viera Findurová, nar.: 12.11.1965, bytom: Nám.
SNP 524/2, 930 01 Senec (ďalej len ,,Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I
pod sp.zn. 6K/26/2015, týmto v súlade s § 81 ods. 1 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, oznamuje vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, a to:
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1./ súpisová zložka majetku č. 1 – hnuteľná vec
Popis: Veľká skriňa
Súpisová hodnota majetku a mena: 15,- EUR.
Dôvod zápisu: dôvodom zápisu uvedenej majetkovej zložky bol správcom vykonaný súpis hnuteľného majetku vo
vlastníctve úpadcu vykonaný dňa 12.02.2016.
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 29.06.2016 - Na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu majetku
Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 43/2016 dňa
03.03.2016, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I. pod č. 6K/26/2015 na majetok Úpadcu,
dostal správca Mgr. Marek Piršel odporúčanie zástupcu veriteľov Úpadcu – Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.
Zástupca veriteľov po zhodnotení preukázaných skutočností má za to, že sú splnené podmienky v zmysle ust. § 81
ods. 1 ZKR na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu, keďže ho nie je možné speňažiť.

2./ súpisová zložka majetku č. 2 – hnuteľná vec
Popis: Skriňa s 3-mi odkladacími priestormi a zrkadlom
Súpisová hodnota majetku a mena: 80,- EUR.
Dôvod zápisu: dôvodom zápisu uvedenej majetkovej zložky bol správcom vykonaný súpis hnuteľného majetku vo
vlastníctve úpadcu vykonaný dňa 12.02.2016.
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 29.06.2016 - Na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu majetku
Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 43/2016 dňa
03.03.2016, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I. pod č. 6K/26/2015 na majetok Úpadcu,
dostal správca Mgr. Marek Piršel odporúčanie zástupcu veriteľov Úpadcu – Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.
Zástupca veriteľov po zhodnotení preukázaných skutočností má za to, že sú splnené podmienky v zmysle ust. § 81
ods. 1 ZKR na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu, keďže ho nie je možné speňažiť.

3./ súpisová zložka majetku č. 4 – hnuteľná vec
Popis: Stolík
Súpisová hodnota majetku a mena: 20,- EUR.
Dôvod zápisu: dôvodom zápisu uvedenej majetkovej zložky bol správcom vykonaný súpis hnuteľného majetku vo
vlastníctve úpadcu vykonaný dňa 12.02.2016.
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 29.06.2016 - Na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu majetku
Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 43/2016 dňa
03.03.2016, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I. pod č. 6K/26/2015 na majetok Úpadcu,
dostal správca Mgr. Marek Piršel odporúčanie zástupcu veriteľov Úpadcu – Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.
Zástupca veriteľov po zhodnotení preukázaných skutočností má za to, že sú splnené podmienky v zmysle ust. § 81
ods. 1 ZKR na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu, keďže ho nie je možné speňažiť.

4./ súpisová zložka majetku č. 5 – hnuteľná vec
Popis: Stolík pod TV
Súpisová hodnota majetku a mena: 20,- EUR.
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Dôvod zápisu: dôvodom zápisu uvedenej majetkovej zložky bol správcom vykonaný súpis hnuteľného majetku vo
vlastníctve úpadcu vykonaný dňa 12.02.2016.
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 29.06.2016 - Na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu majetku
Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 43/2016 dňa
03.03.2016, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I. pod č. 6K/26/2015 na majetok Úpadcu,
dostal správca Mgr. Marek Piršel odporúčanie zástupcu veriteľov Úpadcu – Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.
Zástupca veriteľov po zhodnotení preukázaných skutočností má za to, že sú splnené podmienky v zmysle ust. § 81
ods. 1 ZKR na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu, keďže ho nie je možné speňažiť.

5./ súpisová zložka majetku č. 6 – hnuteľná vec
Popis: Obývacia stena
Súpisová hodnota majetku a mena: 100,- EUR.
Dôvod zápisu: dôvodom zápisu uvedenej majetkovej zložky bol správcom vykonaný súpis hnuteľného majetku vo
vlastníctve úpadcu vykonaný dňa 12.02.2016.
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 29.06.2016 - Na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu majetku
Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 43/2016 dňa
03.03.2016, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I. pod č. 6K/26/2015 na majetok Úpadcu,
dostal správca Mgr. Marek Piršel odporúčanie zástupcu veriteľov Úpadcu – Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.
Zástupca veriteľov po zhodnotení preukázaných skutočností má za to, že sú splnené podmienky v zmysle ust. § 81
ods. 1 ZKR na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu, keďže ho nie je možné speňažiť.

6./ súpisová zložka majetku č. 7 – hnuteľná vec
Popis: Stolík pod PC
Súpisová hodnota majetku a mena: 20,- EUR.
Dôvod zápisu: dôvodom zápisu uvedenej majetkovej zložky bol správcom vykonaný súpis hnuteľného majetku vo
vlastníctve úpadcu vykonaný dňa 12.02.2016.
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 29.06.2016 - Na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu majetku
Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 43/2016 dňa
03.03.2016, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I. pod č. 6K/26/2015 na majetok Úpadcu,
dostal správca Mgr. Marek Piršel odporúčanie zástupcu veriteľov Úpadcu – Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.
Zástupca veriteľov po zhodnotení preukázaných skutočností má za to, že sú splnené podmienky v zmysle ust. § 81
ods. 1 ZKR na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu, keďže ho nie je možné speňažiť.

7./ súpisová zložka majetku č. 8 – hnuteľná vec
Popis: Skriňa + poličky
Súpisová hodnota majetku a mena: 20,- EUR.
Dôvod zápisu: dôvodom zápisu uvedenej majetkovej zložky bol správcom vykonaný súpis hnuteľného majetku vo
vlastníctve úpadcu vykonaný dňa 12.02.2016.
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 29.06.2016 - Na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu majetku
Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 43/2016 dňa
03.03.2016, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I. pod č. 6K/26/2015 na majetok Úpadcu,
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03.03.2016, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I. pod č. 6K/26/2015 na majetok Úpadcu,
dostal správca Mgr. Marek Piršel odporúčanie zástupcu veriteľov Úpadcu – Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.
Zástupca veriteľov po zhodnotení preukázaných skutočností má za to, že sú splnené podmienky v zmysle ust. § 81
ods. 1 ZKR na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu, keďže ho nie je možné speňažiť.

K015673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josuno s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pilárikova 5, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 682 179
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Hlohová 10, 821 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/61/2016 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/61/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kacelárii správcu v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:30 do 12:30 a od 13:00 do 15:00 hod. Žiadosť o
nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne poštou na adresu kancelárie alebo e-mailom:
jan.polomsky@gmail.com

K015674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Köberling
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 604/23, 922 05 Chtelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/14/2015 S 1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/14/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie
Mgr. Marek Piršel so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu Peter Köberling, nar.: 30.11.1980, bytom:
Poľná 604/23, 922 05 Chtelnica, týmto zverejňujem
PONUKOVÉ KONANIE: 2. Kolo
V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov podľa § 82 ods. 2 písm. a/ v súvislosti s § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR/ správca úpadcu: Peter Köberling, nar.: 30.11.1980, bytom:
Poľná 604/23, 922 05 Chtelnica, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, č. k. 25K/14/2015, Mgr. Marek Piršel ponúka v
zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné hnuteľné veci:
P.č.
3.
4.
5.
6.

Popis, typ a množstvo
2ks Veľká skriňa so zrkadlom (uzavretá)
2ks Malá biela skrinka (uzavretá)
Vysoká biela skrinka (uzavretý spodný priečinok) + regálové poličky
Kožená sedačka

Minimálna ponúknutá cena v EUR
50,-€
5,-€
5,-€
75,-€

Súpisová hodnota
100,-€
10,-€
10,-€
150,-€

Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. +421 918 878 105.
1. Obhliadku ponúkaného majetku nachádzajúceho sa v Chtelnici je možné vykonať so záujemcami po predchádzajúcej dohode
termínu so správcom na uvedenom telefonickom čísle.
2. Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie
sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii online dražieb pri
zvolenom majetku prihodiť o minimálnu hodnotu 1 EUR.
3. Online aukcia bude ukončená do 15 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
4. Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie a vyhotoví o tom zápisnicu.
5. Schválenie predaja a uzavretie kúpnej zmluvy na predaj majetku všeobecnej podstaty podlieha oznámeniu a schváleniu zástupcom
veriteľov úpadcu.
6. Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa schválenia
predaja majetku všeobecnej podstaty zástupcom veriteľov úpadcu s tým, že podmienkou prevodu vlastníckeho práva k majetku
všeobecnej podstaty je úhrada celej kúpnej ceny najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy na bankový účet IBAN:
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všeobecnej podstaty je úhrada celej kúpnej ceny najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy na bankový účet IBAN:
SK8711000000002930064261 alebo v hotovosti do pokladne správcu.
V prípade, ak by úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote neuzavrel kúpnu zmluvu a/alebo neuhradil celú kúpnu cenu, je zástupca
veriteľov oprávnený schváliť uzatvorenie kúpnej zmluvy so záujemcom s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky
ponukového konania prostredníctvom online aukcie.

Mgr. Marek Piršel, správca

K015675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPEMA group s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miloslavov 414, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 642 938
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Sídlo správcu:
Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/20/2016 - S 1803
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/20/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

VEC:
Oznámenie zamestnancom o vyhlásenom konkurzu na majetok úpadcu/Uplatňovanie nárokov konkurze
Vážení zamestnanci,
na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 6K/20/2016 zo dňa 01.06.2016, v právnej veci
navrhovateľa – dlžníka SPEMA group s. r. o., so sídlom Miloslavov 414, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 44 642 938,
obchodná spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro., vložka č.
57115/B o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SPEMA group s. r. o., so sídlom Miloslavov 414, 900
42 Dunajská Lužná, IČO: 44 642 938, obchodná spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sro., vložka č. 57115/B, (ďalej ako ,,úpadca“), Okresný súd Bratislava I. rozhodol o vyhlásení
konkurzu na majetok Úpadcu s tým, že za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Veroniku Poláčkovú, LL.M,
správcu, so sídlom Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava, zn. správcu S 1803 (ďalej len „Správca“).
Vyhlásením konkurzu na úpadcu, ktorý je zamestnávateľom prechádza na správcu oprávnenie konať za úpadcu v
pracovnoprávnych vzťahoch vo vzťahoch k zamestnancom úpadcu.
Vyhlásením konkurzu sa potvrdzuje, že dlžník je v úpadku, t. j. je platobne neschopný alebo zadlžený (hodnota jeho
záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku).
Riadenie konkurzného konania zabezpečuje správca, ktorého ustanovuje súd. Správca vykonáva správu
majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci konkurzu a z výťažku uspokojuje v súlade so
zákonom veriteľov úpadcu. V priebehu konkurzu vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti, najmä koná za úpadcu
v pracovnoprávnych vzťahoch vo vzťahu k zamestnancom ako ich zamestnávateľ.
Mzdy alebo platy zamestnancov úpadcu a ďalšie nároky zamestnancov úpadcu z pracovnoprávnych zmlúv alebo
dohôd o prácach uzatvorených mimo pracovného pomeru, sú pohľadávkami proti podstate. Pohľadávky proti
podstate uspokojuje správca z výťažku zo speňaženia majetku dotknutej podstaty podľa poradia ich splatnosti; ak
sú v rovnaký deň splatné viaceré pohľadávky proti dotknutej podstate, ktoré nie je možné uspokojiť v celom
rozsahu, uspokoja sa pomerne. Správca zodpovedá veriteľovi pohľadávky proti podstate (teda v tomto prípade
zamestnancovi) za škodu, ktorá mu vznikne tým, že jeho pohľadávka proti podstate nebola riadne a včas
uspokojená v súlade s týmto ustanovením, ibaže preukáže, že postupoval s odbornou starostlivosťou.
V prevádzkovaní úpadcovho podniku môže správca pokračovať, len ak možno odôvodnene predpokladať, že
odplatným prevodom podniku, prípadne odplatným prevodom všetkého majetku alebo podstatnej časti majetku
patriaceho k podniku jedným právnym úkonom získa podstatne vyšší výťažok zo speňaženia majetku patriaceho
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patriaceho k podniku jedným právnym úkonom získa podstatne vyšší výťažok zo speňaženia majetku patriaceho
k podniku, ako keby speňažoval majetok patriaci k podniku inými spôsobmi; prevádzkovanie podniku sa pritom musí
obmedziť na nevyhnutný rozsah potrebný na dosiahnutie tohto účelu. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, nie
je opodstatnené, aby sa pokračovalo v prevádzkovaní podniku úpadcu.
Vyhlásením konkurzu teda len vzniká možnosť dať zamestnancovi výpoveď. Výpovedný dôvod podľa ustanovenia §
63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce (ak sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť) môže síce
voči zamestnancovi uplatniť konkurzný správca, ale rovnako môže dôjsť k predaju zamestnávateľa ako celku
bez prerušenia prevádzky a bez prepúšťania zamestnancov uplatnením ustanovení Zákonníka práce o prechode
práv a povinností. Ak sa po vyhlásení konkurzu takýto predaj predpokladá, nie je správne ani účelné, aby správca
uplatnil hromadné prepúšťanie. K tomu by mal pristúpiť až keď bude mať istotu, že nový vlastník, ktorý kúpi podnik,
nebude chcieť prevziať doterajší pracovný kolektív. Preto by sa výpovede zo strany správcu z dôvodu zrušenia
zamestnávateľskej organizácie nemali uplatňovať generálne pre všetkých zamestnancov, ale po dohode s novým
vlastníkom len u tých zamestnancov, ktorých nebude nový zamestnávateľ potrebovať.
Pracovné právo posudzuje organizačné zmeny len z hľadiska ich následkov na pracovnoprávne vzťahy bez ohľadu
na to, či ide o zmeny navonok alebo ide o vnútorné organizačné úpravy. Pre pracovné právo je z tohto pohľadu
dôležité len to, či dochádza ku skončeniu pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom
z dôvodu zániku zamestnávateľa alebo či ide o prechod práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych
vzťahov.
Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (uvedené sa týka aj okamžitého skončenia pracovného pomeru
zamestnanca) je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, ak u neho pôsobia
zástupcovia zamestnancov. V záujme odstránenia prieťahov pri ukončovaní pracovných pomerov zamestnancov
Zákonník práce ustanovuje pre zástupcov zamestnancov povinnosť prerokovať predložené skončenie pracovného
pomeru do desiatich kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o prerokovanie.
Ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia alebo zamestnanecká rada (zamestnanecký dôverník),
zamestnávateľ nemá povinnosť prerokovať skončenie pracovného pomeru zamestnanca.
S poukazom na vyššie uvedené sa predmetná situácia prerokuje s Vami ako zamestnancom.
V zmysle platných právnych predpisov na území SR platí, že ak sa zamestnávateľ stane platobne
neschopným a nemôže uspokojiť nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov, tieto nároky sa
uspokoja dávkou garančného poistenia podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o sociálnom poistení.
Deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa je deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu
príslušnému súdu.
Jednou z možností zamestnanca platobne neschopného zamestnávateľa je právo obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu
a žiadať dávku garančného poistenia ako subsystému sociálneho poistenia inkorporovaného do nášho právneho
poriadku na základe implementácie príslušnej legislatívy Únie. Práve zabezpečenie minimálneho štandardu
sociálnej ochrany zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľov a zabezpečenie riadneho
fungovania voľného pohybu osôb vnútorného trhu predstavujú hlavné ciele Európskeho spoločenstva pri
kodifikovaní právnej úpravy poskytujúcej ochranu zamestnancom platobne neschopných zamestnávateľov. Právna
úprava ochrany zamestnanca pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa v Slovenskej republike je plne
kompatibilná s právom Únie a zohráva dôležitú úlohu v poskytovaní minimálneho stupňa ochrany práv
zamestnancov, ktorých zamestnávateľ sa stal platobne neschopný.
Zamestnanec nemá nárok na dávku garančného poistenia, ak pracovnoprávny vzťah uzatvoril po vzniku
platobnej neschopnosti zamestnávateľa, ak bol na platobnú neschopnosť zamestnávateľa písomne upozornený.
Dávka garančného poistenia sa poskytne najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania
pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo dňu skončenia
pracovného pomeru z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa.
Dávka garančného poistenia sa poskytne v sume príslušného nároku zníženého o poistné na zdravotné poistenie,
poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na
poistenie v nezamestnanosti, ktoré je povinný platiť zamestnanec, príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie,
ktoré platí zamestnanec, a preddavok na daň alebo daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov,
vypočítaných podľa podmienok platných v kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnancovi vznikol uvedený nárok.
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Žiadosť o priznanie dávky garančného poistenia podáva zamestnanec do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti
zamestnávateľa alebo odo dňa skončenia pracovnoprávneho vzťahu na pobočke Sociálnej poisťovne miestne
príslušnej podľa útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd.
Dávka garančného poistenia sa vyplatí najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti o priznanie tejto dávky.
Za účelom prerokovania vzniknutej situácie Vás žiadam, aby ste sa dostavili dňa 07.07.2016 o 11.00 hod. do
kancelárie správcu: Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava.
S úctou,

JUDr. Veronika Poláčková, LL.M.
správca

K015676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FISTO trade, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 978 952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/10/2016 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/10/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku - všeobecná podstata: Peňažné pohľadávky

Úpadca:FISTO trade, s.r.o., Drieňová
Značka spr. Spisu:8K/10/2016/S 1623
34, 82102 Bratislava, IČO: 44 978 952
Číslo
súpisovej Dôvod zápisu do súpisu majetku
zložky

Dátum
zápisu do
súpisu
majetku

Označenie dlžníka

Správca: Ing.
Hilda
Gajdošová, S
1623

Dátum
vyhotovania:
24.6.2016

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

Súpisová
hodnota
hodnota v €

pp 1

Nesplatená suma z postúpenia
pohľadávok v roku 2013 na základe
zmlúv voči 1) dlžníkovi Topbox, s.r.o.
CENTIVU, s.r.o.,
Slavníková 2357/9,0169 00 Praha 6, 24.6.2016 Táboritská 880/14, 130 00 51 331,74 €
CZ a voči 2) dlžníkovi ALLREAD plus
Praha 3 - Žižkov, CZ
s.r.o., Za Zámečkem 744/9, 158 00
Praha 5, CZ

Postúpenie pohľadávok
voči Topbox, s.r.o.
Praha a voči ALLREAD
plus, s.r.o.Praha na
51 331,74 €
základe zmlúv o
postúpení pohľadávok,
obe zmluvy zo dňa
21.2.2013

pp 2

Zostatok pohľadávky z titulu
poskytnutia preddavkov zo strany
TANDEM Trading, s.r.o. Na
úpadcu spoločnosti TANDEM Trading 24.6.2016 Pískach 118, 160 00 Praha 90 016,00 €
s.r.o., Na Pískach 118, 160 00 Praha
6
6

poskytnutie preddavkov
zo strany úpadcu v
90 016,00 €
období od 15.02.2011
do 122.06.2011

pp 3

Zostatok nezaplatenej pohľadávky na
základe faktúry úpadcu č. 20150003
OU Union Mobile (Mehe
voči odberateľovi OU Union Mobile
24.6.2016
tee 25-8, Talin, Estónsko
(predtým BENDER) Mehe tee 25-8,
Talin, Estónsko

Faktúra úpadcu č.
20150003 zo dňa
31.8.2015

166,67 €
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pp 4

Nezplatená faktúra č. 2130021
MWL INTERNATIONAL Kft,
Faktúra úpadu č.
odberateľa MWL INTERNATIONAL
1023 Budapest, BÉCSI ÚT
24.6.2016
117 686,00 € 2130021 zo dňa
Kft, 1023 Budapest, BÉCSI ÚT 3-5, 3
3-5, 3 25, VAT:
6.6.2013
25, VAT: HU24251310
HU24251310

117 686,00 €

pp 5

Zostatok nezaplatenej faktúry č.
BRENTVEST s.r.o.,
73120107 odberateľa BRENTVEST
Faktúra úpadcu č.
Hybernská 9/24, Praha 1
s.r.o., Hybernská 9/24, Praha 1 Nové 24.6.2016
205 016,73 € 73120107 zo dňa
Nové mesto, 110 00 Praha,
mesto, 110 00 Praha, VAT:
23.10.2012
VAT: CZ2416129
CZ2416129

205 016,73 €

pp 6

Pohľadávka voči SOL
ELEKTRONOCS Ltd, Unit 2, The
SOL ELEKTRONOCS Ltd,
Bridge, Business Centrum, Bridge
Unit 2, The Bridge,
Road, Southhall Middiesex, UB2 4
24.6.2016 Business Centrum, Bridge 10 000,00 €
AY, UB2 4 AY, GB, účtovaná na účte
Road, Southhall Middiesex,
314 - poskytnutý preddavok (bez
UB2 4 AY, UB2 4 AY, GB
ďalšej špecifikácie - bez ďalších
podkladov v účtovníctve).

poskytnutý preddavok
zo strany úpadcu,
účtované na účte 314
080

10 000,00 €

pp 7

Pohľadávka voči UAB EASY TRADE
UAB EASY TRADE
SOLUTION, Liberty Ave. 2, LT-03150
24.6.2016 SOLUTION, Liberty Ave. 2, 9 129,00 €
Vilnus, Litva, (bez ďalšej špecifikácie LT-03150 Vilnus, Litva
bez ďalších podkladov v účtovníctve).

poskytnutý preddavok
zo strany úpadcu,
účtované na účte 314
150

9 129,00 €

Pohľadávka voči AleRom, s.r.o.
AleRom, s.r.o. Havlíčkovo
Havlíčkovo nám. 2859/12, 130 00
nám. 2859/12, 130 00
Praha, IČO: 24 736 546, CZ, (podľa 24.6.2016
100,00 €
Praha, IČO: 24 736 546,
vyjadrenia úpadcu omylom
CZ
uhradených 100 eur naviac).

účtovaná na účte 314
270 - poskytnutý
100,00 €
preddavok

pp 8

Zostatok - pohľadávka voči
spoločnosti OOO SOTAMARKET,
Avtovskaja 26/37, 198152 Sankt
Peterburg, Russia, Reg.
Nr.1047808001207, z titulu
poskytnutej pôžičky.

pp 9

Hodnota pohľadávky zo
zodpovednosti za nepodanie návrhu
na vyhlásenie konkurzu v mene
24.6.2016 konateľ úpadcu
dlžníka v súlade s § 11 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z. z. v platnom znení

24.6.2016

OOO SOTAMARKET,
Pôžička bola
Avtovskaja 26/37, 198152
146 971,00 € poskytnutá na základe 146 791,00 €
Sankt Peterburg, Russia,
zmluvy zo dňa 5.8.2010
Reg. Nr.1047808001207

12 500,00 €

Značka spr.
Spisu:8K/10/2016/S
1623

Správca: Ing.
Hilda
Gajdošová S
1623

Číslo bankového účtu/pre daný
Mena Suma
konkurz

Názov/forma vkladu

Súpisová
hodnota v €

SK7109000000005017036993 USD

254,45

zostatok

254,45

SK6709000000005017034058 EUR

11560,1 zostatok

11560,1

CZ2206000000000210989363 EUR

82,78

82,78

Súpis majetku - všeobecná podstata: Pohľadávky z účtu

Úpadca: FISTO trade s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 44 978 952

Číslo
súpisovej
zložky

pu 1
pu 2
pu 3

Dôvod zápisu do súpisu
majetku

Dátum
zápisu do
súpisu
majetku

zostatok na účte Slovenská
sporiteľňa 24.6.2016
SPORObusiness
zostatok na účte Slovenská
sporiteľňa - balík BUSINESS 24.6.2016
PLUS
zostatok na účte GE Money
24.6.2016
Bank

§ 74a zákona č. 7/2005
12 500,00 €
Z. z. v platnom znení

Dátum
vyhotovania:
24.6.2016

zostatok

pu 4

zostatok na účte GE Money
24.6.2016
Bank

CZ2206000000000210989945 CZK

1298,01 zostatok

1298,01

pu 5

zostatok na účte ČSOB, a.s. 24.6.2016

SK6675000000004009669622 USD

581,26

581,26

SK7109000000005017036993 EUR

1 659,70

pu 6

preddavok vrátený
uznesením súdu správcovi

24.6.2016

zostatok
poukazuje Okresný

1 659,70 €
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uznesením súdu správcovi
24.6.2016
na úhradu nákladov
konkurzu, 8K/10/2016-71
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SK7109000000005017036993 EUR

1 659,70

Deň vydania: 04.07.2016
poukazuje Okresný
súd Bratislava I

1 659,70 €

V Bratislave 28.6.2016
Ing. Hilda Gajdošová, správca

K015677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2785/5, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2012/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2012
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Preradenie stavby:
Byt č.30, vchod 5, na VI. poschodí bytového domu súp.č.2785, ulica Rúbanisko III 2785/5,k.ú.Lučenec, LV č.6767
Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 4550/278850
Spoluvlastnícky podiel k nebytovému priestoru č.4 na prízemí bytového domu súp.č.2785 vo vchode č.5, ulica
Rúbanisko III 2785/5,k.ú.Lučenec, LV č.6767
Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 975/278850
z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, Bratislava, IČO:00151653
do všeobecnej podstaty
JUDr.Gabriela Muránska Matušková,PhD., správca

K015678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2785/5, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2012/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota: zrážky zo mzdy za 3,4,5/2016 vo výške á 48,74,-Eur, t.j. v celkovej výške 146,22,-Eur

JUDr.Gabriela Muránska Matušková,PhD., správca
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K015679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Andrejkovics
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdna 621/6, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/33/2015 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/33/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

PONUKOVÉ KONANIE
Správca Ing. Renata Petrová, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča v konkurznom konaní č.k.
25K/33/2015 Ján Andrejkovics, nar.: 29.10.1984, Hviezdna 621/6, 931 01 Šamorín na základe záväzného pokynu
príslušného orgánu vyhlasuje VI. KOLO PONUKOVÉHO KONANIA na majetok patriaci do všeobecnej podstaty,
zverejnenom v Obchodnom vestníku číslo 247/2015 zo dňa 28.12.2015. Zástupca veriteľov poveril správcu
zorganizovaním ponukového konania v súlade s § 92 ods. 1 pís. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení.
Podmienky ponukového konania:
1.Predmetom predaja sú v VI. kole verejného ponukového konania súpisové zložky majetku spolu v jednom súbore
za minimálne 15% súpisovej hodnoty majetku, t.j. v sume 419,38 €, uvedené nižšie.

Por. Hnuteľná
č.
vec
5.
8.
10.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
25.
26.
27.
29.
32.
33.
34.
35.

Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná

Popis

Spo
luvlastní
Počet
Výrobné Evidenčné
cky
kusov
číslo
číslo
Po
diel

Ochranné okuliare

10

1/1

neznáme neznáme

Páska sklotex.
bandáž

7

1/1

neznáme neznáme

Páska signal. 100Mx80mm

5

1/1

neznáme neznáme

Chrániče kolien veľké Topex

1

1/1

neznáme neznáme

Kovaný pánt 12x80x2

42

1/1

neznáme neznáme

Kovaný pánt malý

34

1/1

neznáme neznáme

1

1/1

neznáme neznáme

70

1/1

neznáme neznáme

Hmoždinky 12 klasické/plátok

26

1/1

neznáme neznáme

Lazurol buk

1

1/1

neznáme neznáme

Lazurol Zelená

1

1/1

neznáme neznáme

Lazurol Orech Topdecor

1

1/1

neznáme neznáme

Lazurol Orech Classic

1

1/1

neznáme neznáme

Lazurol Teak

1

1/1

neznáme neznáme

Farba žltá 0,77kg

1

1/1

neznáme neznáme

Farba žltá 0,39kg

1

1/1

neznáme neznáme

Farba Modrá 0,77kg

2

1/1

neznáme neznáme

Farba Modrá 0,39kg

1

1/1

neznáme neznáme

Napinák s Okom
16,5 cm
Napinák s Okom
13,50 cm

Adresa miesta
umiestnenia
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského

Súpisová
majetku
0,84 € /ks
0,72€/ks
4,2 €/ks
9,37€/ks
0,35€/ks
0,25€/ks
1,06€/ks
1,18€/ks
0,26€/ks
5,14€/ks
5,14€/ks
5,14€/ks
5,14€/ks
5,14€/ks
4,22€/ks
2,39€/ks
4,22€/ks
2,39€/ks
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35.
37.
38.
41.
47.
48.
49.
60.
61.
62.
67.
68.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
96.
97.
98.
99.
100.

Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná

Konkurzy a reštrukturalizácie

Farba Modrá 0,39kg

1

1/1

neznáme neznáme

Farba červeň rumelková tmavá 0,77kg

1

1/1

neznáme neznáme

Farba zeleň tmavá/0,39 kg

3

1/1

neznáme neznáme

Farba zeleň pastelová svetlá 0,75 l

1

1/1

neznáme neznáme

Viečko na zástrč. krab. okrúhle biele

17

1/1

neznáme neznáme

Stavebné krabice na zásuvku

23

1/1

neznáme neznáme

Fólia zakrývacia 4X5m

16

1/1

neznáme neznáme

Pigment zelená 250 g

5

1/1

neznáme neznáme

Pigment modrá 250 g

4

1/1

neznáme neznáme

Farba v Spreji zelená

4

1/1

neznáme neznáme

Fermež 0,35kg

1

1/1

neznáme neznáme

Fermež 0,70kg

1

1/1

neznáme neznáme

Dilatačné krížiky na dlažbu 1,5m/200ks

3

1/1

neznáme neznáme

Hadica na sprchu 1,5m

1

1/1

neznáme neznáme

Sprchová ruža

1

1/1

neznáme neznáme

Miska na sadru (v sáčku) Kubala

5

1/1

neznáme neznáme

Chrániče kolien jednoduché

4

1/1

neznáme neznáme

Držiak šmirgla do vŕtačky
125 mm kloubový
unášač brús.
papiera FESTA

4

1/1

neznáme neznáme

Visiaci zámok 60 mm GERA

2

1/1

neznáme neznáme

Visiaci zámok guľatá

2

1/1

neznáme neznáme

Zámok na bicykel -špirála

1

1/1

neznáme neznáme

Zámok na bicykel klasický

3

1/1

neznáme neznáme

Vetracia mriežka plech. 20X20cm

2

1/1

neznáme neznáme

Vetracia mriežka plech. 15X15cm

3

1/1

neznáme neznáme

Rukavice máčané
modré 10

21

1/1

neznáme neznáme

Rukavice biele polomáčané 10

33

1/1

neznáme neznáme

Rukavice červa zelené size M

7

1/1

neznáme neznáme

Rukavice žlté máčané

1

1/1

neznáme neznáme

Rukavice pracovné kožené klasické

4

1/1

neznáme neznáme

Vedro plastové 12 l

5

1/1

neznáme neznáme

Vedro plastové 20 l

3

1/1

neznáme neznáme

Lopatka umelá s metličkou žlté

3

1/1

neznáme neznáme

CD spojka pozdĺžna

51

1/1

neznáme neznáme

Zatepľovacia
hmoždinka 10/0/120

24

1/1

neznáme neznáme

Priamy záves na CD 125

91

1/1

neznáme neznáme

71

1/1

neznáme neznáme

200

1/1

neznáme neznáme

Zatepľovacia hmoždinka
10/0/220
Zatepľovacia hmoždinka

Deň vydania: 04.07.2016
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského

2,39€/ks
4,22€/ks
2,39€/ks
4,22€/ks
0,12€/ks
0,12€/ks
0,54€/ks
2,09 €/ks
2,09 €/ks
4,26 €/ks
1,6 €/ks
2 €/ks
0,31 €/ks
1,07 €/ks
1,07 €/ks
1,79 €/ks
4,34 €/ks
1,56 €/ks
1,13 €/ks
1,18 €/ks
2,83 €/ks
1,54 €/ks
1,82 €/ks
1,44 €/ks
0,96 €/ks
0,54 €/ks
0,54 €/ks
0,96 €/ks
1,25 €/ks
1,04 €/ks
1,78 €/ks
1,57 €/ks
0,07 €/ks
0,1 €/ks
0,08 €/ks
0,16 €/ks
0,23 €/ks
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100.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
128.
129.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
141.
144.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná

Konkurzy a reštrukturalizácie

Zatepľovacia hmoždinka
10/ 0/260

200

1/1

neznáme neznáme

Kontaktná membrána 145kg/m2/75/m2

3

1/1

neznáme neznáme

Rohová lišta so sieťkou ALU 2m

333

1/1

neznáme neznáme

Omietacia lišta rovná 3m

10

1/1

neznáme neznáme

Rohová lišta na sadrokartón 2,5 m

115

1/1

neznáme neznáme

Rohová lišta so sieťkou a s okapnicou 2,5m 20

1/1

neznáme neznáme

Ukončovací profil na dlažby sivý 8mm 2,5m 11

1/1

neznáme neznáme

Ukončovací profil na dlažby 2,5m/Mosadz

1/1

neznáme neznáme

Ukončovací profil na dlažby, zlatý, 8mm,
13
2,5m

3

1/1

neznáme neznáme

Štartovacia lišta 80mm, 2m

10

1/1

neznáme neznáme

Štartovacia lišta 30mm, 2,5m

5

1/1

neznáme neznáme

Štartovacia lišta 100mm, 2,5m

47

1/1

neznáme neznáme

Štartovacia lišta 100mm, PVC

7

1/1

neznáme neznáme

Štartovacia lišta 150mm, 2m

2

1/1

neznáme neznáme

APU lišta bez sieťky 2,5m

2

1/1

neznáme neznáme

1/1

neznáme neznáme

1/1

neznáme neznáme

1/1

neznáme neznáme

1/1

neznáme neznáme

Oceľové lano
3
s hákmi
Napínacia guma (pavúk)
Sťahovač na batožinový priestor- červený, 5
žltý
Kovaný rohovník
61
2/50 mm BIC
Zvárací drôt CO
2
2/5kg/0,8mm
Šamot 1kg

5

1/1

neznáme neznáme

Viazacia páska, umelá 30 cm

400

1/1

neznáme neznáme

Kovaný rohovník 2/120mm BIC

45

1/1

neznáme neznáme

Drôt s okom 50cm

11

1/1

neznáme neznáme

Kovaný pliešok
100x20mm

93

1/1

neznáme neznáme

Špongia syntetická

1

1/1

neznáme neznáme

Plastový klin

4

1/1

neznáme neznáme

Oceľový klin

3

1/1

neznáme neznáme

Lyžica oceľová 180X130, Topex

6

1/1

neznáme neznáme

Zvárací drôt CO2/5kg/
0,6mm

2

1/1

neznáme neznáme

Rýchlospojka 1/2

7

1/1

neznáme neznáme

Spojka 3/4

2

1/1

neznáme neznáme

Umelý klin T

5

1/1

neznáme neznáme

Rozprašovač, pištoľ,
5 funkcií

3

1/1

neznáme neznáme

Adaptér s vnútorným závitom

5

1/1

neznáme neznáme

Medzikus
pre dve rýchlospojky

3

1/1

neznáme neznáme

Struna do kosačky 1,6mmx15m

1

1/1

neznáme neznáme

Píla, 300mm /chvostová/

1

1/1

neznáme neznáme

Deň vydania: 04.07.2016
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského

0,23 €/ks
51,3€/ks
0,54 €/ks
0,5 €/ks
0,44 €/ks
1,84 €/ks
5,08 €/ks
11,38 €/ks
5,08 €/ks
1,98 €/ks
1,45 €/ks
1,87 €/ks
2,3 €/ks
2,52 €/ks
0,91 €/ks
4,60 €/ks
1,44 €/ks
0,1 €/ks
13,44 €/ks
0,59 €/ks
0,02 €/ks
0,36 €/ks
0,04 €/ks
0,2 €/ks
0,74 €/ks
0,42 €/ks
0,42 €/ks
0,92 €/ks
13,44 €/ks
0,49 €/ks
0,37 €/ks
0,62 €/ks
1,03 €/ks
0,41 €/ks
0,35 €/ks
1,14 €/ks
1,38 €/ks
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155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná

Konkurzy a reštrukturalizácie

Píla, 300mm /chvostová/

1

1/1

neznáme neznáme

Gumené kladivo, malé

2

1/1

neznáme neznáme

Murárske kladivo, kovaná rukoväť

1

1/1

neznáme neznáme

Kladivo gumené 90mm

2

1/1

neznáme neznáme

Sekera
800g

1

1/1

neznáme neznáme

Záhradná sada náradia

1

1/1

neznáme neznáme

Sekera
1600g

1

1/1

neznáme neznáme

Skrutky 3,5 x 9,5

0,3 kg 1/1

neznáme neznáme

0,6 kg 1/1

neznáme neznáme

129

1/1

neznáme neznáme

50

1/1

neznáme neznáme

0,5 kg 1/1

neznáme neznáme

11

1/1

neznáme neznáme

69

1/1

neznáme neznáme

21

1/1

neznáme neznáme

Kovová podložka 6x20

67

1/1

neznáme neznáme

Zatĺkacia hmoždinka 6x35

16

1/1

neznáme neznáme

Skrutky 6x100

16

1/1

neznáme neznáme

Skrutky 3,5x35 LB Tex

0,4 kg 1/1

neznáme neznáme

Zatĺkacie hmoždinky 6x60

70

1/1

neznáme neznáme

Zatĺkacie hmoždinky 8x70

61

1/1

neznáme neznáme

Skrutky
3,5x25 Tex

90

1/1

neznáme neznáme

Ceruzka tesárska červená

70

1/1

neznáme neznáme

25

1/1

neznáme neznáme

16

1/1

neznáme neznáme

Beton.kotva 8x80

22

1/1

neznáme neznáme

Beton.kotva 8x110

20

1/1

neznáme neznáme

Záhradný ventil 3/4

4

1/1

neznáme neznáme

Matica M4

2,7 kg 1/1

neznáme neznáme

Matica M6

0,8 kg 1/1

neznáme neznáme

Matica M8

2,2 kg 1/1

neznáme neznáme

Matica M12

2,4 kg 1/1

neznáme neznáme

Matica M14

51

1/1

neznáme neznáme

Matica M16

48

1/1

neznáme neznáme

Kovová podložka M16

59

1/1

neznáme neznáme

Kovová podložka M14

68

1/1

neznáme neznáme

Kovová podložka M12

99

1/1

neznáme neznáme

Kovová podložka M8

17

1/1

neznáme neznáme

Skrutky
3,5x16
Skrutky
3,5x35
Skrutky
3,5x45
Skrutky
4x20
Skrutky
4x40
Skrutky
5x35
Skrutky
6x90

Skrutky
M8 nit. hlava
Skrutky
M10x120

Deň vydania: 04.07.2016
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33.Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského

1,38 €/ks
2,11 €/ks
1,2 €/ks
4,32 €/ks
3,58 €/ks
1,47 €/ks
6,53 €/ks
2 €/kg
2,5 €/kg
0,006€/ks
0,007€/ks
3 € /kg
0,008€/ks
0,01 €/ks
0,013€/ks
0,01 €/ks
0,019€/ks
0,04 €/ks
3 €/kg
0,02 €/ks
0,096 €/ks
33,

0,0046 €/ks
0,12 €/ks
0,13 €/ks
0,16 €/ks
0,13 €/ks
0,16 €/ks
2,06 €/ks
1,6 €/kg
1,8 €/kg
2 €/kg
2,5 €/kg
0,048 €/ks
0,07 €/ks
0,14 €/ks
0,125 €/ks
0,96 €/ks
0,084 €/ks
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192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.

Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná

Konkurzy a reštrukturalizácie

Kovová podložka M8

17

1/1

neznáme neznáme

Pánt na zváranie (veľký)

4

1/1

neznáme neznáme

Skrutky M10x5,5

37

1/1

neznáme neznáme

Skrutky M10x30

45

1/1

neznáme neznáme

Skrutky M10x50

40

1/1

neznáme neznáme

37

1/1

neznáme neznáme

61

1/1

neznáme neznáme

148

1/1

neznáme neznáme

34

1/1

neznáme neznáme

49

1/1

neznáme neznáme

50

1/1

neznáme neznáme

77

1/1

neznáme neznáme

Vodovodná roztojka ½ T

5

1/1

neznáme neznáme

Vodovodné koleno 1

2

1/1

neznáme neznáme

Vodovodné koleno 3/4

4

1/1

neznáme neznáme

Vodovodné koleno 1/2

5

1/1

neznáme neznáme

Vodovodná roztrojka 3/4

5

1/1

neznáme neznáme

Vodovodná roztrojka 1

3

1/1

neznáme neznáme

Vodovodná spojka 1 Nátrubok

2

1/1

neznáme neznáme

Vodovodná spojka ¾

5

1/1

neznáme neznáme

Vodovodná spojka 1/2

5

1/1

neznáme neznáme

Spojka vodovodná vonkajší závit 1 Suvka

3

1/1

neznáme neznáme

Spojka vodovodná vonkajší závit ¾

5

1/1

neznáme neznáme

Spojka vodovodná vonkajší závit ½

5

1/1

neznáme neznáme

Miska na sádru

5

1/1

neznáme neznáme

Komínový uzáver 100

5

1/1

neznáme neznáme

Komínový uzáver 118

5

1/1

neznáme neznáme

Sadzač cibulovín

3

1/1

neznáme neznáme

Rýchlospojka hadice ½ zelena

1

1/1

neznáme neznáme

Spojka hadice ¾

1

1/1

neznáme neznáme

Protikus rýchlospojky hadice 1

3

1/1

neznáme neznáme

Trojrozbočka spojka hadice

5

1/1

neznáme neznáme

Hadicová spojka ¾

4

1/1

neznáme neznáme

Hadicová Koncovka ¾

5

1/1

neznáme neznáme

Hadicová redukcia 1-3/4

2

1/1

neznáme neznáme

Hadicová koncovka 1/2

3

1/1

neznáme neznáme

Kovový (plechový/ Napinák zelený)

12

1/1

neznáme neznáme

Hadicová spona 25-40mm (Bal./2ks)

2

1/1

neznáme neznáme

Skrutky
M8x30
Skrutky
M6x80
Skrutky
M6x50
Skrutky
M6x20
Skrutky
M6x30
Skrutky
M6x45
Skrutky
M8x85

Deň vydania: 04.07.2016
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského

0,084 €/ks
0,54 €/ks
0,074 €/ks
0,03 €/ks
0,038 €/ks
0,03 €/ks
0,0033 €/ks
0,02 €/ks
0,012 €/ks
0,136 €/ks
0,022 €/ks
0,075 €/ks
0,5 €/ks
0,64 €/ks
0,59 €/ks
0,354 €/ks
0,65 €/ks
0,992 €/ks
0,68 €/ks
0,3 €/ks
0,23 €/ks
0,54 €/ks
0,38 €/ks
0,27 €/ks
0,9 €/ks
1,45 €/ks
1,848 €/ks
1,98 €/ks
0,49 €/ks
0,384 €/ks
0,42 €/ks
0,42 €/ks
0,48 €/ks
0,6 €/ks
0,5 €/ks
0,5 €/ks
0,5 €/ks
0,2 €/ks
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229.
230.
231.
232.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
243.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.

Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná

Konkurzy a reštrukturalizácie

Hadicová spona 25-40mm (Bal./2ks)

2

1/1

neznáme neznáme

Hadicová spona 16-25mm (Bal./2ks)

5

1/1

neznáme neznáme

Hadicová spona 12-20mm (Bal./2ks)

12

1/1

neznáme neznáme

Hadicová spona 10-16mm (Bal./2ks)

8

1/1

neznáme neznáme

Skrutky
3,5x55 Tex.

2,8 kg 1/1

neznáme neznáme

Skrutky 6x90/59-61

1,7 kg 1/1

neznáme neznáme

Skrutky 5x140/70

1 kg

1/1

neznáme neznáme

Skrutky 6x90/60

2,9kg 1/1

neznáme neznáme

2 kg

1/1

neznáme neznáme

250 ks1/1

neznáme neznáme

Klince stavebné 80

10 Ks 1/1

neznáme neznáme

Klince stavebné 63

4,6kg 1/1

neznáme neznáme

Skrutky
3,5x45

1000 1/1

neznáme neznáme

Zatĺkacie hmoždinky 6x60

200

1/1

neznáme neznáme

Zatĺkacie hmoždinky 8x80

13

1/1

neznáme neznáme

Klince Lepenkové 3x25

3 kg

1/1

neznáme neznáme

Klince lepenkové 3x30

5 kg

1/1

neznáme neznáme

Klince Stavebné 300

7 ks

1/1

neznáme neznáme

Klince Stavebné 90

5 kg

1/1

neznáme neznáme

Vetracia mriežka 151x117mm

2

1/1

neznáme neznáme

Maliarska špachtla 70mm Schuller

1

1/1

neznáme neznáme

Maliarska špachtla 40mm TopTrade

15

1/1

neznáme neznáme

Maliarská špachtla Top Trade70mm

11

1/1

neznáme neznáme

Maliarska špachtla 100mm TopTools

23

1/1

neznáme neznáme

Naberačka plast 60mm šedá Rimark

3

1/1

neznáme neznáme

Štetec plochý 2 unilak

1

1/1

neznáme neznáme

Štetec plochý 2 unilak

3

1/1

neznáme neznáme

Štetec plochý 20mm unilak

6

1/1

neznáme neznáme

Štetec plochý 75mm Mako

6

1/1

neznáme neznáme

Štetec plochý 20mm Kubala

27

1/1

neznáme neznáme

Hladítko styrohart 140x450

2

1/1

neznáme neznáme

Hladítko styrohart 240x140 BB Tools

1

1/1

neznáme neznáme

Hladítko styrohart 240x140 Bicle

2

1/1

neznáme neznáme

5

1/1

neznáme neznáme

Hladítko s molit. 250x133x20 mm Rimark

2

1/1

neznáme neznáme

Hladítko so špongiou BB Tools

3

1/1

neznáme neznáme

1/1

neznáme neznáme

1/1

neznáme neznáme

M 4,2-1,7x80mm
2 krabice
Skrutky
4,2x90

Hladítko
Kubala

styrohart

80x320mm

Rohové

Hladítko s morskou hubou Reflex
1
250x130x20 mm
Hladítko so špongiou 250x130x18mm PAH
2

Deň vydania: 04.07.2016
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského

0,2 €/ks
0,18 €/ks
0,156 €/ks
0,144 €/ks
2,5 €/kg
3 €/kg
4 €/kg
3 €/kg
3,5 €/kg
0,025 €/ks
33,

1,08 €/ks
0,9 €/kg
0,007 €/ks
0,024 €/ks
0,108 €/ks
2,712 €/kg
2,712 €/kg
2,1€/ks
2,1€/kg
0,864 €/ks
0,84 €/ks
0,456 €/ks
0,78 €/ks
0,48 €/ks
1,68 €/ks
0,94 €/ks
2,09 €/ks
0,94 €/ks
1,82 €/ks
0,18 €/ks
1,48 €/ks
1,44 €/ks
1,86 €/ks
1,56 €/ks
2,52 €/ks
2,21 €/ks
2,21 €/ks
2,06 €/ks
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272.
273.
274.
275.
276.
278.
279.
281.
283.
284.
285.
286.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.

Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná

Konkurzy a reštrukturalizácie

Hladítko so špongiou 250x130x18mm PAH
2
houba FEST

1/1

neznáme neznáme

Hladítko 6 zub 280x130mm Festa

2

1/1

neznáme neznáme

Hladítko 8 zub 280x130mm BB Tools

1

1/1

neznáme neznáme

Hladítko ABS Hladké 280x140 Rimark

4

1/1

neznáme neznáme

Vlnitá lepenka 105x10m

4

1/1

neznáme neznáme

Hladítko plastové 270x130mm Rimark

5

1/1

neznáme neznáme

Škrabák Plastový 400x175mm BB Tools

1

1/1

neznáme neznáme

Kotúč lamelový 125x22x2,2mm

45

1/1

neznáme neznáme

Meter 10m Astra

10

1/1

neznáme neznáme

Meter 2m Huaxing

16

1/1

neznáme neznáme

Meter 3m Asist BB Tools

6

1/1

neznáme neznáme

Tesárská ceruzka

12

1/1

neznáme neznáme

Drôtená kefa drevená

4

1/1

neznáme neznáme

Drôtená kefa kovová-hneda
MADE in China

3

1/1

neznáme neznáme

Respirátor Refil

13

1/1

neznáme neznáme

Meter 3m Astra

3

1/1

neznáme neznáme

Nôž ulamovací Donau 18 mm

23

1/1

neznáme neznáme

Nôž Profi orezávací Connex

1

1/1

neznáme neznáme

Lanko označovacie 15m TopTools

1

1/1

neznáme neznáme

Ochranné okuliare TopTools

4

1/1

neznáme neznáme

Góla Orech 32mm

2

1/1

neznáme neznáme

Góla Orech 30mm

2

1/1

neznáme neznáme

2

1/1

neznáme neznáme

Góla Orech 24mm

3

1/1

neznáme neznáme

Góla Orech 22 mm

2

1/1

neznáme neznáme

Góla Orech 17mm

1

1/1

neznáme neznáme

Góla Orech 19mm

1

1/1

neznáme neznáme

Góla Orech 14mm

5

1/1

neznáme neznáme

Góla Orech 15mm

1

1/1

neznáme neznáme

Góla Orech 8mm

2

1/1

neznáme neznáme

Góla Orech 7mm

5

1/1

neznáme neznáme

Góla Orech 13mm

5

1/1

neznáme neznáme

Kotúč Diamantový betón Maxxon 125mm

1

1/1

neznáme neznáme

Kotúč Diamantový betón Maxxon 150mm

3

1/1

neznáme neznáme

Kotúč Diamantový betón Maxxon 230mm

1

1/1

neznáme neznáme

Kotúč diamantový dlažba 125mm

2

1/1

neznáme neznáme

Kotúč diamantový betón segmentový 180mm 1

1/1

neznáme neznáme

Kotúč lamelový 125mm Festa

1/1

neznáme neznáme

Góla Orech 27mm

5

Deň vydania: 04.07.2016
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského

2,06 €/ks
2,784 €/ks
2,784 €/ks
3,72 €/ks
2,16 €/ks
2,7 €/ks
5,04 €/ks
1,74 €/ks
3,02 €/ks
0,528 €/ks
0,552 €/ks
0,12 €/ks
2,52 €/ks
4,44 €/ks
0,624 €/ks
0,624 €/ks
0,42 €/ks
0,42 €/ks
1,44 €/ks
0,84 €/ks
2,376 €/ks
2,376 €/ks
2,16 €/ks
1,68 €/ks
1,44 €/ks
1,08 €/ks
1,08 €/ks
1 €/ks
1 €/ks
0,504 €/ks
0,504 €/ks
0,9 €/ks
2,82 €/ks
10,08 €/ks
16,176 €/ks
2,904 €/ks
13,44 €/ks
1,728 €/ks
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313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.

Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná

Konkurzy a reštrukturalizácie

Kotúč lamelový 125mm Festa

5

1/1

neznáme neznáme

Kotúč lamelový 125mm MRO.PBL

2

1/1

neznáme neznáme

Kotúč pílový na drevo 190x2,6x30 BOSCH

1

1/1

neznáme neznáme

Kotúč rezný na kov 125x1 Reflex

5

1/1

neznáme neznáme

Kotúč brúsny na kov 125x6,4 Festa

11

1/1

neznáme neznáme

Rýľ čierny špicatý

2

1/1

neznáme neznáme

Hrable bez rúčky

4

1/1

neznáme neznáme

Vidly bez násady Kinekus

1

1/1

neznáme neznáme

Motyka bez násady 175mm Kinekus

1

1/1

neznáme neznáme

Lopatka bez násady 22cm čierna Kinekus

4

1/1

neznáme neznáme

Lopatka bez násady 18,5cm čierna Kinekus 1

1/1

neznáme neznáme

Lopatka bez násady 27 cm hliníková

2

1/1

neznáme neznáme

Sada bitov Topex

1

1/1

neznáme neznáme

Sada dlát TopTools

4

1/1

neznáme neznáme

Vrták do kovu 2mm Rex

1

1/1

neznáme neznáme

Vrták do kovu 7mm Rex

2

1/1

neznáme neznáme

Vrták do kovu 12mm Rex

1

1/1

neznáme neznáme

Vrták SDS 10mm Verto

4

1/1

neznáme neznáme

Kľúč na sviečku 21mm TopTools

2

1/1

neznáme neznáme

Kľúč na sviečku 16mm TopTools

1

1/1

neznáme neznáme

Inbus sada TopTools

2

1/1

neznáme neznáme

Kľúč k vŕtačke Verto

3

1/1

neznáme neznáme

Záhradné nožnice 21cm

1

1/1

neznáme neznáme

Sada šrobovákov

4

1/1

neznáme neznáme

Sada vrtákov do dreva TopTools

3

1/1

neznáme neznáme

Kliešte komb. 180mm TopTools

3

1/1

neznáme neznáme

Kliešte štípacie 160 mm TopTools

2

1/1

neznáme neznáme

Kliešte Blicky 250 mm Top Tools

4

1/1

neznáme neznáme

1

1/1

neznáme neznáme

Kliešte štípacie NEO CRV 220mm

1

1/1

neznáme neznáme

Predlžovák na gólu CRV 100mm

2

1/1

neznáme neznáme

Predlžovák na gólu CRV 50mm

1

1/1

neznáme neznáme

Sada plochých kľúčov TopTools

3

1/1

neznáme neznáme

Sada bitov TopTools

1

1/1

neznáme neznáme

Krížový skrutkovač PH 1x75mm

1

1/1

neznáme neznáme

5

1/1

neznáme neznáme

2

1/1

neznáme neznáme

Kliešte štiepacie
TopTools

Predĺžené

Krížový skrutkovač PH 0x75
Krížový skrutkovač PH 3X150mm

160

mm

Deň vydania: 04.07.2016
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského

1,728 €/ks
1,728 €/ks
17,4 €/ks
0,708 €/ks
1,104 €/ks
3,888 €/ks
1,74 €/ks
3,06 €/ks
1,452 €/ks
2,1 €/ks
2,1 €/ks
3,4 €/ks
8,82 €/ks
2,18 €/ks
0,24 €/ks
3,24 €/ks
2,53 €/ks
0,78 €/ks
1,62 €/ks
1,62 €/ks
0,7 €/ks
0,66 €/ks
2,64 €/ks
1,74 €/ks
2,58 €/ks
2,52 €/ks
2,52 €/ks
2,56 €/ks
2,52 €/ks
8,95 €/ks
0,84 €/ks
0,576 €/ks
1,728 €/ks
2 €/ks
0,732 €/ks
0,672 €/ks
1,512 €/ks

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.

Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná

Konkurzy a reštrukturalizácie

Krížový skrutkovač PH 3X150mm

2

1/1

neznáme neznáme

Plochý skrutkovač 6x100mm

2

1/1

neznáme neznáme

Plochý skrutkovač 8x200mm

2

1/1

neznáme neznáme

Magnetický úchyt koncovky 60mm Topex
žlté krabičky

7

1/1

neznáme neznáme

Sada očko-plochých kľúčov Best All

1

1/1

neznáme neznáme

Očko- plochý kľúč 8mm

3

1/1

neznáme neznáme

Očko- plochý kľúč 13mm

10

1/1

neznáme neznáme

Očko- plochý kľúč 15mm

2

1/1

neznáme neznáme

Očko- plochý kľúč 17mm

5

1/1

neznáme neznáme

Očko- plochý kľúč 19mm

4

1/1

neznáme neznáme

Očko- plochý kľúč 24mm

1

1/1

neznáme neznáme

Očko- plochý kľúč 30mm

1

1/1

neznáme neznáme

Očko- plochý kľúč 32mm

1

1/1

neznáme neznáme

Rúčka na valec 6mm malá Topex

8

1/1

neznáme neznáme

Rúčka na valec 6mm veľká Topex

6

1/1

neznáme neznáme

Maliarská súprava 18cm Schuller

1

1/1

neznáme neznáme

Maliarská súprava 24cm Schuller

5

1/1

neznáme neznáme

Maliarksý valček 7- Silver 25cm Schuller

4

1/1

neznáme neznáme

Maliarský valček- Vestan 18cm Schuller

1

1/1

neznáme neznáme

Maliarský valček- Vestan 18cm Kubala

2

1/1

neznáme neznáme

Maliarský valček 25 cm Hardex

2

1/1

neznáme neznáme

Maliarský valček Vestan 18cm Kubala

2

1/1

neznáme neznáme

Stavebný povraz 50m Festa

4

1/1

neznáme neznáme

Valec nivelačný 120x230mm
TopTrade

1

1/1

neznáme neznáme

Vodováha 40cm

1

1/1

neznáme neznáme

Vodováha 60cm

1

1/1

neznáme neznáme

Vodováha 100cm

2

1/1

neznáme neznáme

Vodováha 150cm

1

1/1

neznáme neznáme

Miešadlo 58x400mm Zinkované

1

1/1

neznáme neznáme

Miešadlo 85 plechové červené TopTrade

2

1/1

neznáme neznáme

Miešadlo 85 plechové žlté

1

1/1

neznáme neznáme

Miešadlo špirála pozinok 100mm TopTrade 1

1/1

neznáme neznáme

Meter 3M TopTrade

3

1/1

neznáme neznáme

Meter 7,5m TopTrade

3

1/1

neznáme neznáme

Špachtla na sadrokarton. s bitom 200mm

1

1/1

neznáme neznáme

Špachtla na sadrokarton s bitom 150mm

2

1/1

neznáme neznáme

Naberačka s rukoväťou 160mm REFLEX

2

1/1

neznáme neznáme

Naberačka s rukoväťou 160mm REFLEX

Deň vydania: 04.07.2016
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa

1,512 €/ks
1,152 €/ks
1,464 €/ks
0,576 €/ks
5,94 €/ks
0,36 €/ks
0,89 €/ks
0,61 €/ks
0,9 €/ks
0,79 €/ks
0,61 €/ks
4,23 €/ks
6,43 €/ks
8,56 €/ks
0,84 €/ks
1,7 €/ks
2,64 €/ks
2,55 €/ks
1,61 €/ks
1,63 €/ks
2,09 €/ks
1,49 €/ks

Komenského
33,Šaľa
Komenského
Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského

0,96 €/ks
33,

7,32 €/ks
8,28 €/ks
9,24 €/ks
11,28 €/ks
13,32 €/ks
1,932 €/ks
1,44 €/ks
1,5 €/ks
4,08 €/ks
0,9 €/ks
3,15 €/ks
2,52 €/ks
1,92 €/ks
2,26 €/ks

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.

Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec

396.

Hnuteľná
vec

397.

Hnuteľná
vec

398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.

Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.07.2016

Naberačka s rukoväťou 160mm REFLEX
3
pozinkované

1/1

neznáme neznáme

Rohová lyžica malá nerez 80/50-50mm

5

1/1

neznáme neznáme

Štukáterská lyžica nerez plech 60x60mm

2

1/1

neznáme neznáme

Štukatérska lyžica 160x83mm Reflex

1

1/1

neznáme neznáme

Lyžica nerezová malá 130x80mm BBT

1

1/1

neznáme neznáme

3

1/1

neznáme neznáme

1

1/1

neznáme neznáme

2

1/1

neznáme neznáme

Kryt na komín 160 mm

1

1/1

neznáme neznáme

Hladítko brúsne 105x235 mm TopTrade

2

1/1

neznáme neznáme

Hladítko brúsne- huba
250x130x9 mm

2

1/1

neznáme neznáme

Komenského
33,Šaľa

2,52 €/ks

1/1

neznáme neznáme

Komenského
33,Šaľa

1,77 €/ks

1/1

neznáme neznáme

1/1

neznáme neznáme

1/1

neznáme neznáme

1/1

neznáme neznáme

1/1

neznáme neznáme

1/1

neznáme neznáme

1/1

neznáme neznáme

1/1

neznáme neznáme

1/1

neznáme neznáme

1/1

neznáme neznáme

1/1

neznáme neznáme

1/1

neznáme neznáme

1/1

neznáme neznáme

Lyžica nerez 120 mm
Festa
Tesársky uholník
400 mm Reflex
Majzlík
Best All

Hladítko plast.ABS 250x130x12
mm
2
jemná huba
Hladítko plast ABS 250x130x20 mm
2
Morská huba
Hladítko plast.ABS 250x130x17 mm
3
Litex Extra
Hladítko plast.ABS 250x130x20 mm
2
Molitan jemný
Hladítko brúsne polystyrén 275x135 mm
2
zrnitosť 16 TopTRADE
Hladítko plast.ABS 250x130x8 mm
2
Plst.biela
Hladitko plast.ABS
250x130x8 mm
1
Plst. biela
Hladítko plast.ABS 250x130x8 mm
3
Mikropriž REFLEX
Hladítko plast.ABS 400x180mm oranžové
2
Top Trade
Škrabák na YTONG
1
TOP TRADE
Brúsna mriežka 115x280 mm ZR 120
20
Top Trade
Brúsna mriežka 115x290 mm ZR 80
19
Top Trade
Hladítko pre brús. mriežku
1
80x230 mm PAH
Klin plastový malý ku kálaniu
2
TOP TRADE
Násada na hrable 170 cm

1

1/1

neznáme neznáme

Násada na zmeták
150 cm

1

1/1

neznáme neznáme

Násada na zmeták 150 cm TOP TRADE

1

1/1

neznáme neznáme

Násada na motyku
110 cm

4

1/1

neznáme neznáme

Krompáč kovový

1

1/1

neznáme neznáme

Násada na kladivo 800g 350mm

4

1/1

neznáme neznáme

Násada na kladivo 1000g 360mm

2

1/1

neznáme neznáme

Násada na kladivo 100g 260mm

1

1/1

neznáme neznáme

Násada na kladivo 1500g 380mm

3

1/1

neznáme neznáme

Násada na kladivo 500g 320mm

3

1/1

neznáme neznáme

Závitová tyč M16 100cm

10

1/1

neznáme neznáme

Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa

Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa

2,16 €/ks
2,08 €/ks
1,98 €/ks
1,02 €/ks
2,08 €/ks
1,48 €/ks
1,57 €/ks
1,56 €/ks
7,14 €/ks
2,52 €/ks

2,52 €/ks
2,09 €/ks
1,9 €/ks
3,33 €/ks
1,68 €/ks
2,28 €/ks
2,28 €/ks
1,68 €/ks
4,08 €/ks
0,17 €/ks
0,17 €/ks
0,17 €/ks
1,71 €/ks
1,34 €/ks
1,61 €/ks
1,61 €/ks
1,52 €/ks
7,96 €/ks
0,75 €/ks
0,75€/ks
0,7 €/ks
0,7 €/ks
0,7 €/ks
2,09 €/ks
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422.
423.
424.
425.
426.
427.

Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec

Konkurzy a reštrukturalizácie

Párty fakľa 60cm

6

1/1

neznáme neznáme

Násada na krompáč
Top Trade

3

1/1

neznáme neznáme

Násada na sekeru 90 cm tvarovaná

1

1/1

neznáme neznáme

Násada na sekeru 80 cm tvarovaná

1

1/1

neznáme neznáme

Násada na kladivo 80 cm

1

1/1

neznáme neznáme

Špirálová tyč k paradajkám 7mmx 180 cm

10

1/1

neznáme neznáme

Deň vydania: 04.07.2016
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa
Komenského
33,Šaľa

1,44 €/ks
2,33 €/ks
2,38 €/ks
2,13 €/ks
2,31 €/ks
1,04 €/ks

2. Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku toho záujemcu, ktorý za predmetný majetok ponúkne
najvyššiu sumu pri dodržaní podmienok VPK.
3. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať presné označenie záujemcu a presnú cenu ponúkanú za súbor vecí.
4. Záujemca doručí osobne alebo poštou správcovi písomnú ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „Ponukové konanie – 25K/33/2015 – NEOTVÁRAŤ“ na adresu kancelárie správcu.
5. Hnuteľné veci sa predávajú v stave v akom stoja a ležia. Všetky náklady spojené s kúpou hnuteľných vecí,
prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci.
6. Lehota na podávanie ponúk je 10 dní, pričom lehota plynie od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku.
7. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca do 5 dní po skončení ponukového konania.
8. Správca uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania najneskôr do 7 dní od vyhodnotenia,
s lehotou splatnosti kúpnej ceny 7 dní od podpisu zmluvy.
9. Ak víťaz ponukového konania v lehote neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nezaplatí kúpnu cenu v lehote splatnosti,
víťazom ponukového konania sa stane ďalší záujemca v poradí, ak splnil podmienky ponukového konania.
10. Správca si vyhradzuje právo neuzavrieť kúpnu zmluvu ani s jedným záujemcom, ak zástupca veriteľov zhodnotí,
že suma, ktorú víťaz ponukového konania ponúkol, nedosahuje ani 50% súpisovej hodnoty majetku.
Ohliadka majetku
Obhliadku majetku je možné dohodnúť na tel. čísle: 0903 103371
alebo e-mailom: renata.petrova@post.sk

K015680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Akadémia vzdelávania o.z.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 13, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 441 074
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2013 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva
na
predkladanie
záväzných
na prevzatie, vytriedenie a archivovanie registratúrnych záznamov úpadcu

ponúk

Vyhlasovateľ: JUDr. Dušan Paulík, správca sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname správcov pod č. 1239, správca Úpadcu: Akadémia vzdelávania, o.z. „v konkurze“ sídlo:
Jarná 13, 010 01 Žilina IČO: 00 441 074
(ďalej len „Správca“)

Správca konajúc na základe odporúčania veriteľského výboru týmto robí túto výzvu na predkladanie záväzných
ponúk na prevzatie, vytriedenie a archivovanie registratúrnych záznamov Úpadcu (ďalej len „Výzva“), a to
s nasledovným obsahom:

Obsah Výzvy:
I.

Zámer Výzvy

II.
Pokyny na zostavenie záväznej ponuky na prevzatie, vytriedenie (vyraďovacie konanie) a archivovanie
registratúrnych záznamov Úpadcu na základe zmluvy, ktorá bude uzavretá medzi predkladateľom ponuky, ktorého
ponuka bude veriteľským výborom Úpadcu vyhodnotená ako víťazná, a Úpadcom, a to v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoAR“) a v súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ponuka“)
III. Základné informácie o vyhodnotení predložených Ponúk
IV. Podmienky Výzvy
V. Vyhlásenie Výzvy

Zámer Výzvy:
I.
Zámerom Výzvy je výber najvýhodnejšej Ponuky, t. j. výber najvýhodnejších podmienok, za ktorých sa
predkladateľ ponuky ako správca registratúry zaviaže vykonať prevzatie, vytriedenie (vyraďovacie konanie)
a archivovanie registratúrnych záznamov Úpadcu na základe zmluvy, ktorá bude uzavretá medzi predkladateľom
Ponuky, ktorého Ponuka bude veriteľským výborom v konkurznom konaní vedenom na majetok Úpadcu
vyhodnotená ako víťazná, a Úpadcom, a to v súlade so ZoAR a zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“),
pričom obhliadku registratúrnych záznamov Úpadcu v mieste, v ktorom sa nachádzajú, je možné uskutočniť po
dohode so Správcom prostredníctvom e-mailu: dusan.paulik@stonline.sk.

Pokyny na zostavenie Ponuky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I.
S prihliadnutím na rozsah registratúrnych záznamov Úpadcu záväznú Ponuku môže predložiť každá osoba,
ktorá je podľa ZoAR a ostatných právnych predpisov oprávnená vykonávať predmet podnikania správa registratúry
(ďalej len „Predkladateľ“), pričom Predkladateľ je v Ponuke povinný záväzne vyhlásiť, že:
1. ku dňu vykonania Ponuky nie je spriaznenou osobou Správcu ani Úpadcu v zmysle ustanovení § 9 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“); a súčasne
2. ku dňu vykonania Ponuky je osobou, ktorá je podľa ZoAR a ostatných právnych predpisov oprávnená
vykonávať predmet podnikania správa registratúry; a súčasne
3. ku dňu vykonania Ponuky nie je v úpadku v zmysle príslušných ustanovení ZKR; a súčasne
4. ku dňu vykonania Ponuky nie je v likvidácii, nepodal ako dlžník návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka (Predkladateľa), nebol mu doručený návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
(Predkladateľa) podaný niektorým z jeho veriteľov, nepožiadal ako dlžník o vypracovanie
reštrukturalizačného posudku týkajúceho sa dlžníka (Predkladateľa), resp. (v prípade Predkladateľa, ktorý
je zahraničnou osobou) že neexistuje obdobná skutočnosť podľa zahraničného práva (práva iného štátu);
a súčasne
5. ku dňu vykonania Ponuky nebola Predkladateľovi doručená listina vydaná exekútorom alebo súdom, na
základe ktorej možno vyvodiť, že voči Predkladateľovi bolo začaté exekučné konanie podľa zákona č.
233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo konanie o výkon rozhodnutia podľa Šiestej časti
zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, resp. (v prípade
Predkladateľa, ktorý je zahraničnou osobou) že neexistuje obdobná skutočnosť podľa zahraničného práva
(práva iného štátu); a súčasne
6. ku dňu vykonania Ponuky Predkladateľ nemá žiadne pohľadávky voči Úpadcovi; a súčasne
7. ku dňu vykonania Ponuky Predkladateľ nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi; a súčasne
8. si je vedomý toho, že podmienkou platného a účinného uzavretia Zmluvy je rozhodnutie veriteľského výboru
Úpadcu o výbere najvýhodnejšej Ponuky; a súčasne
9. všetky podmienky, vyhlásenia a skutočnosti obsiahnuté v predloženej Ponuke sú pravdivé a Predkladateľa
zaväzujú a že Predkladateľ vykonaním Ponuky akceptuje všetky podmienky, vyhlásenia a skutočnosti
uvedené vo Výzve; a súčasne
10. Ponuka vrátane ceny zahŕňa aj správu registratúry Úpadcu vzniknutej odo dňa vyhlásenia konkurzu až do
skončenia konkurzu; a súčasne
11. predmet podnikania správa registratúry je oprávnený vykonávať a ho preukázateľne vykonáva najmenej
desať rokov a doklad o tom priloží k Ponuke vo fotokópii; a súčasne
12. disponuje príslušným ISO certifikátom kvality pre predmet podnikania správa registratúry a tento priloží
k Ponuke vo fotokópii; a súčasne
13. v oblasti správy registratúry zabezpečuje vykonávanie zaručenej konverzie tak, ako je definovaná v § 35
zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov; a súčasne
14. disponuje potvrdením Národného bezpečnostného úradu o priemyselnej bezpečnosti preukazujúcim okrem
iného ekonomickú stabilitu a bezpečnostnú spoľahlivosť a toto priloží k Ponuke vo fotokópii.
II.
Lehota na predkladanie Ponúk sa končí 30. deň odo dňa uverejnenia tejto výzvy v Obchodnom
vestníku.
III. Záväzná Ponuka, ktorou Predkladateľ reaguje na Výzvu, musí byť doručená do sídla Správcu vo vyššie
uvedenej lehote. Za včas podané sa nepovažujú Ponuky, ktoré boli v uvedenej lehote len podané na
prepravu (poštou, kuriérom) Správcovi.
IV.
Ponuky musia byť doručené v zalepenej obálke, na ktorej sa bude nachádzať výrazné označenie
„KONKURZ Akadémia vzdelávania, o.z. – Ponuka archivácie – NEOTVÁRAŤ“.
V.
Každý Predkladateľ je oprávnený reagovať na Výzvu len jednou Ponukou, a to pre celý predmet Výzvy,
inak Vyhlasovateľ všetky Predkladateľom podané Ponuky odmietne.
VI. Ponuku zaslanú alebo doručenú Vyhlasovateľovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a Predkladateľ
je ňou viazaný.
VII. Na Ponuky, ktoré budú doručené po lehote stanovenej v tejto Výzve, alebo nebudú spĺňať všetky
požadované náležitosti, nebude pri vyhodnocovaní braný zreteľ.
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VIII. Ponuka Predkladateľa musí obsahovať:
a. všeobecné identifikačné údaje a doklady týkajúce sa Predkladateľa v rozsahu:
o identifikačné údaje Predkladateľa – fyzickej osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé
bydlisko,
o identifikačné údaje Predkladateľa – právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno
a priezvisko osoby oprávnenej konať za spoločnosť,
o u fyzickej osoby (tuzemskej alebo zahraničnej) fotokópiu dokladu totožnosti, t.j. platného
občianskeho preukazu, identifikačnej karty alebo medzinárodne uznávaného dokladu, a to
fotokópiu tých stránok, na ktorých je uvedená totožnosť fyzickej osoby, vyznačené číslo a platnosť
dokladu a rodné číslo, príp. dátum narodenia. Ak Ponuka Predkladateľa – fyzickej osoby bude
vyhodnotená ako víťazná, je Predkladateľ – fyzická osoba, povinný tento doklad predložiť
Vyhlasovateľovi v origináli na skontrolovanie údajov,
o u tuzemskej právnickej osoby originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného
alebo obdobného registra, nie staršiu ako 30 dní (uznesenie súdu príp. iného orgánu Vyhlasovateľ
nepovažuje za doklad nahradzujúci výpis z obchodného alebo obdobného registra),
o u zahraničnej právnickej osoby originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z príslušného
registračného orgánu, nie staršiu ako 30 dní, ktorý musí byť úradne preložený do slovenského
jazyka,
o referencie;
b) zrozumiteľné a určité vymedzenie služieb, ktoré sa Predkladateľ zaväzuje vykonať pre Úpadcu, a to
najmenej v rozsahu:
·
·
·
·
·

·
·

prevzatie a odvoz registratúrnych záznamov Úpadcu do registratúrneho strediska Predkladateľa,
posúdenie registratúrnych záznamov Úpadcu a ich vytriedenie (vyraďovacie konanie) podľa ich
dokumentárnej hodnoty,
vykonanie vyraďovacieho konania v zmysle ZoAR, vykonávacích predpisov k ZoAR a osobitných právnych
predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
vypracovanie a predloženie príslušnému štátnemu orgánu návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov,
na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu: (i) pripravenie registratúrnych záznamov Úpadcu
s trvalou dokumentárnou hodnotou (so znakom hodnoty „A“) pre odovzdanie príslušnému štátnemu archívu,
(ii) zabezpečenie technického zničenia záznamov bez znaku hodnoty „A“, u ktorých uplynula lehota
uloženia podľa pokynov príslušného štátneho archívu a (iii) pripravenie ostatných registratúrnych záznamov
Úpadcu, ktorým neuplynula lehota uloženia na ich ďalšie uloženie a zabezpečenie ich uloženia,
uskladnenie registratúrnych záznamov Úpadcu v registratúrnom stredisku Predkladateľa až do uplynutia
lehoty na ich uloženie,
plnenie ďalších povinností vyplývajúcich Predkladateľovi alebo Úpadcovi alebo Správcovi zo ZoAR a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov;
c) navrhovanú výšku odmeny Predkladateľa bez DPH a s DPH, ktorej zaplatenie bude Predkladateľ
požadovať za poskytnutie služieb v zmysle Zmluvy vrátane odvozu registratúrnych záznamov Úpadcu zo
Žarnovice do registratúrneho strediska Predkladateľa a správy registratúry Úpadcu vzniknutej aj odo dňa
vyhlásenia konkurzu až do skončenia konkurzu a vrátane vykonania akejkoľvek vhodnej, potrebnej alebo
právnym predpisom vyžadovanej zaručenej konverzie registratúrnych záznamov Úpadcu;
e)
vyhlásenie Predkladateľa, že akceptuje dojednanie takých podmienok Zmluvy, v zmysle ktorých
bude odmena za poskytnuté služby v plnom rozsahu uhradená v splátkach bezhotovostnými prevodmi
na účet určený Predkladateľom najskôr po speňažení majetku Úpadcu;
f) vyhlásenia Predkladateľa, že berie na vedomie, že v konkurznej podstate Úpadcu ku dňu začatia
realizácie Zmluvy pravdepodobne nebudú finančné prostriedky umožňujúce úhradu odmeny podľa
Zmluvy, že tieto prostriedky možno nebudú v konkurznej podstate Úpadcu ani po speňažení majetku
Úpadcu a že sa Predkladateľ zaväzuje v takomto prípade splniť Zmluvu aj za nižšiu ako navrhnutú
odmenu, napríklad za odmenu vo výške podľa konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty,
g)

vyhlásenia Predkladateľa podľa bodu I. Pokynov na zostavenie Ponuky uvedených v tejto Výzve,

h)

splnomocnenie, ak návrh podáva splnomocnenec.
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IX. Ponuka Predkladateľa môže obsahovať ďalšie údaje, doklady alebo skutočnosti, ktorými Predkladateľ
preukáže výhodnosť Ponuky pre Úpadcu (napríklad opakovaná správa registratúry v rozsahu prevyšujúcom
500 bm registratúrnych záznamov, používanie čiarového kódu pri správe registratúry, výkon správy
registratúry pre vzdelávacie inštitúcie a podobne). Na takéto údaje, doklady alebo skutočnosti je popri
požadovanej odmene veriteľský výbor Úpadcu oprávnený prihliadnuť pri hodnotení predložených ponúk
z hľadiska najväčšej výhodnosti pre Úpadcu.

Základné informácie o vyhodnotení predložených Ponúk:
I.
Doručené Ponuky budú Správcom predložené veriteľskému výboru Úpadcu a tento na svojom zasadnutí
vyhodnotí ako víťaznú Ponuku toho Predkladateľa, ktorý dodrží podmienky Výzvy, a ktorý predloží
najvýhodnejšiu Ponuku. S vybraným Predkladateľom uzatvorí Správca menom Úpadcu Zmluvu.
II. Veriteľský výbor Úpadcu bude zvolaný do 30 dní od uplynutia lehoty na predloženie Ponúk.
III. Predkladatelia, ktorých Ponuky neboli vyhodnotené ako víťazné, budú informovaní o tom, že neuspeli, iba
na základe písomnej žiadosti doručenej Správcovi.

Podmienky Výzvy:
I. Všetky náklady Predkladateľa spojené s účasťou na Výzve alebo v súvislosti s Výzvou a v súvislosti s ňou
znáša v plnom rozsahu Predkladateľ.
II.
Akékoľvek a všetky právne a iné úkony Správcu vo vzťahu k Predkladateľovi alebo iným osobám
uskutočnené v rámci alebo v súvislosti s Výzvou sú vždy úkonmi v mene a na účet Úpadcu. Správcovi
v dôsledku jeho činnosti v rámci Výzvy alebo v súvislosti s Výzvou voči Predkladateľovi alebo tretím osobám
nevznikajú žiadne záväzky ani iné právne povinnosti.

Vyhlásenie Výzvy:
I.

Výzva sa považuje za vyhlásenú zverejnením v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.

II. Podmienky, obsah, vznik, zánik a zmena všetkých právnych vzťahov, ktoré vzniknú v súvislosti s Výzvou,
sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä však príslušnými ustanoveniami ZKR a zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
III. Táto Výzva nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka ani
obchodnou verejnou súťažou v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

V Banskej Bystrici 29. júna 2016

JUDr. Dušan Paulík, správca

K015681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Chovanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 342, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
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Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/2/2014 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/2/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty Úpadcu Tibor Chovanec, nar. 11.06.1972, Horná Štubňa č. 342, 038 46 Horná Štubňa
(ďalej len „Úpadca“) sa v zmysle ust. §-u 76 ods. 3 ZKR a ust. §-u 40 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 665/2005 Z.z. dopĺňa
o novú súpisovú zložku majetku:
33/
Iná majetková hodnota: preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 Eur (v
zmysle Uznesenia OS Žilina, sp. zn. 3K/2/2014-54 zo dňa 27.3.2014)
deň zaradenia do súpisu: 30.5.2016
súpisová hodnota: 663,88 Eur

V Martine, dňa 1.6.2016
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K015682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PIENSTAV a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 188 034
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2014/S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

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 Tkáčska 2,
080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
správca úpadcu: PIENSTAV a.s. v konkurze, so sídlom Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00 188 034
(ďalej len „Úpadca“), , týmto zverejňuje Oznámenie o opakovanej dražbe nehnuteľného majetku.

Zn. 528/2016
Dražobná spoločnosť, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných
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 na základe návrhu správcu úpadcu, v zmysle ustanovenia § 17 a § 22 zákona o dobrovoľných dražbách
nasledovné Oznámenie o opakovanej dražbe:

A.

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

Dražobná spoločnosť, a.s.

Sídlo dražobníka:

Zelinárska 6, 821 08 Bratislava

IČO dražobníka:

35 849 703

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, Vl. č.: 3070/B.

Deň vydania: 04.07.2016

Označenie
navrhovateľa:
Sídlo navrhovateľa:

HMG Recovery, k. s., správca úpadcu: PIENSTAV, a.s. ,, v konkurze“, so sídlom Levočská 27, 064 01 Stará
Ľubovňa, IČO: 00 188 034
Štefanovičová 12, 811 04 Bratislava

IČO navrhovateľa:

46 333 908

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1062/B

B.
Miesto dražby:

Hotel LINEAS s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov - "Salónik I."

Dátum dražby:

26.07.2016

Čas dražby:

16:00 hod.

Dražba:

Opakovaná dražba- 2. kolo dražby

C.
Predmetom Dražby je súbor nehnuteľností evidovaných na liste vlastníctva č. 677, okres: Stará Ľubovňa, obec: Stará Ľubovňa, k.
ú. Stará Ľubovňa a nehnuteľností neevidovaných na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností, a to:
Pozemky – parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parcela reg. „C“ č. 2888/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2
parcela reg. „C“ č. 2893/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 186 m2
parcela reg. „C“ č. 2893/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 184 m2
parcela reg. „C“ č. 2896 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3064 m2
parcela reg. „C“ č. 2897 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2
parcela reg. „C“ č. 2898 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 317 m2
parcela reg. „C“ č. 3975/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 345 m2
parcela reg. „C“ č. 3976/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 12635 m2
parcela reg. „C“ č. 3976/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 758 m2
parcela reg. „C“ č. 3976/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 451 m2
parcela reg. „C“ č. 3976/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2
parcela reg. „C“ č. 3976/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2
parcela reg. „C“ č. 2893/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23197 m2 okrem parciel č. 2893/21, č. 2893/22 a č. 2893/23
vyčlenených Geometrickým plánom č. 17/2016 vyhotoveným a autorizačne overeným dňa 24.2.2016 a úradne overeným Okresným
úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom dňa 8.3.2016 pod číslom G1-98/2016, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto
oznámenia o dražbe (Poznámka: Parcely č. 2893/21, č. 2893/22 a č. 2893/23 vyčlenené vyššie uvedeným geometrickým plánom
netvoria súčasť predmetu dražby. Výmera parcely č. 2893/1, ktorá tvorí súčasť predmetu dražby, je v zmysle vyššie uvedeného
Predmet
geometrického plánu 19991 m2).
dražby:
Stavby zapísané na liste vlastníctva:
súpisné č. 1297, na parcele č. 2896, druh stavby: priemyselná budova, popis stavby: výrobný a skladový objekt
súpisné č. 1732, na parcele č. 2893/13, druh stavby: priemyselná budova, popis stavby: sklad hutného materiálu
bez súpisného čísla, na parcele č. 2893/3, druh stavby: iná budova, popis stavby: skladový prístrešok
bez súpisného čísla, na parcele č. 3976/2, druh stavby: iná budova, popis stavby: oprav. dielne DMS
bez súpisného čísla, na parcele č. 3976/4, druh stavby: iná budova, popis stavby: upravovňa štrkov
bez súpisného čísla, na parcele č. 3976/5, druh stavby: iná budova, popis stavby: čerpacia stanica
Stavby nezapísané na liste vlastníctva:
stavba inž. siete DMS nezapísaná na liste vlastníctva evidovaná v súpise majetku úpadcu pod číslom súpisovej zložky 23
stavba kotolňa nezapísaná na liste vlastníctva evidovaná v súpise majetku úpadcu pod číslom súpisovej zložky 24,
spolu so všetkými súčasťami a príslušenstvom vyššie uvedených nehnuteľností, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste
vlastníctva ako napríklad: vodovodná prípojka na p.č. 3976/2, 3976/1, vodovodná prípojka na p.č. 2896, 2893/1, kanalizačná
prípojka na p.č. 3976/2, 3976/1, kanalizačná prípojka na p.č. 2896, 2893/1, kanalizačné šachty na p.č. 3976/2, 3976/1, kanalizačné
šachty na p.č. 2896, 2893/1, plynová prípojka na p.č. 3976/2, 3976/1, plynová prípojka na p.č. 2896, 2893/1, spevnené plochy
betónové na p.č. 2893/1, 3976/1, spevnené plochy asfaltové na p.č. 2893/1, 3976/1, spevnené plochy zámkové na p.č. 2893/1,
3976/1 a pod.
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Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží.“
Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

D.
Výrobný a skladový objekt súp.č.1297 parc.č. KN-C 2896, k.ú. Stará Ľubovňa
Stavba „Výrobný a skladový objekt súp.č.1297“ je postavená na takmer rovinatom teréne pozemku parc.č. KN-C 2896 v k.ú. Stará
Ľubovňa, je umiestnená cca 50m od nákladného vstupu do areálu. Výrobná časť stavby je riešená ako čiastočne dvojpodlažná
nepodpivničená budova halového typu. Skladová časť stavby je riešená ako jednopodlažná nepodpivničená hala. Každá časť má
na 1.nadzemnom podlaží dve úrovne podlahy. Strecha stavby je plochá sedlového tvaru s troma radmi svetlíkov. Z konštrukčného
hľadiska nosný systém stavby tvorí trojloďový montovaný oceľobetónový skelet typu ZIPP v modulovej osnove rámov
3*12,00m/14*6,00m. Pozdĺž západnej a južnej strany stavby sú umiestnené prekryté nakladacie rampy. V priečnej chodbe
oddeľujúcej výrobnú a skladovú časť je umiestnená tretia vnútorná nakladacia rampa. Z funkčného hľadiska stavba pozostáva
z výrobnej, administratívno-sociálnej a skladovej časti. Z dispozičného hľadiska výrobná časť pozostáva z kováčskej, zámočníckej
a drevárskej dielne, elektroúdržby, kotolne a elektrorozvodne. V kováčskej dielni je umiestnená vstavba šatne.
Administratívno-sociálna časť je riešená ako dvojpodlažná vstavba vo výrobnej časti. Z dispozičného hľadiska
administratívno-sociálna časť pozostáva z dvoch pozdĺžnych chodieb so schodiskom a vyrovnávacími schodmi, kancelárií, šatní,
laboratórií, príručných skladov, výdajne stravy, umyvárne a WC. V nedávnej minulosti bola časť priestorov na 1.N.P. využívaná ako
výrobňa drevených hračiek. Z dispozičného hľadiska skladová časť pozostáva zo skladu a priečnej chodby. V sklade sú
umiestnené tri vstavby. Dvojpodlažná severozápadná vstavba dispozične na 1.nadzemnom podlaží pozostáva zo vstupnej chodby,
kancelárie, šatne, WC a schodiska, na 2.nadzemnom podlaží z kancelárie a skladovacieho pódia. Pod skladovacím pódiom je
umiestnený sklad horľavín. Juhozápadná vstavba dispozične pozostáva z nabijárne vysokozdvižných vozíkov a príručného skladu.
Juhovýchodná vstavba pozostáva zo strojovne vzduchotechniky, z časti je vysunutá pred obvodový plášť skladu.
Stavebno-technický popis stavby: Základové konštrukcie základové pätky a pásy z monolitického betónu, izolácia spodnej stavby
proti zemnej vlhkosti. Nosné konštrukcie vlastnej haly priečne montované oceľobetónové rámy zo stĺpov prierezu 40cm/40cm
a plnostennývh sedlových väzníkov. Stavba po celom obvode stužená stenami z pálených tehál, v skladovej časti skladobnej
hrúbky 30cm, vo výrobnej časti skladobnej hrúbky 45cm. Vnútorné zvislé konštrukcie haly a vstavieb murované z pálenej tehly.
Stropy kazetové oceľobetónové stropné panely. Zastrešenie plochá strecha jednovrstvová. Krytina strechy asfaltované natavovacie
pásy, náznaky nefunkčnosti krytiny. Klampiarske konštrukcie strešné atiky, žľaby, zvody, markízy a parapety z pozinkovaného
plechu. Úpravy vnútorných povrchov hladké vápenno-cementové omietky, v administratívno-sociálnej časti v komunikačných
priestorov olejové nátery soklov. Úpravy vonkajších povrchov brizolitové. V hygienických priestoroch keramické obklady stien
a sprchových kútov výšky cca 2m. Schodisko v administratívno-sociálnej časti oceľobetónové prefabrikované, povrch stupňov
povlak z PVC, v sklade celokovové s podstupnicami. Vráta plné plechové otváravé dvojkrídlové, vo vrátach zabudované plné
plechové dvere. Samostatné vstupné dvere do jednotlivých častí plné plechové, z menšej časti zasklené kovové s nadsvetlíkmi.
Dvere vnútorné prevažne hladké plné, z menšej časti plné plechové. Okná vo výrobných dielňach kovové s dvojsklom a vonkajšími
kovovými mrežami. Okná vstavieb a administratívno-sociálnej časti drevené zdvojené, na schodisku sklobetónová stena. Strešné
sedlové svetlíky z drôteného skla a kovových rámov. Povrchy podláh podľa druhu priestoru betónové a z páleného cementového
poteru. Podlahy administratívno-sociálnej časti – v komunikačných priestoroch terazzová dlažba, v hygienických priestoroch
keramická dlažba, v ostatných priestoroch povlak z PVC. Vykurovanie centrálne vlastnou plynovou kotolňou, vyhrievacie telesá
podľa druhu priestoru liatinové článkované radiátory a oceľové registre. Elektroinštalácia svetelná a motorická. Stavba opatrená
bleskozvodom. Vnútorný rozvod studenej vody, do hygienických priestorov i teplej úžitkovej vody z pozinkovaného potrubia.
Vnútorná kanalizácia z plastového a liatinového potrubia zo všetkých zariaďovacích predmetov. Vnútorný plynovod z oceľového
potrubia do plynovej kotolne. Ohrev teplej úžitkovej vody centrálne v plynovej kotolni, v sklade elektrickým závesným zásobníkovým
ohrievačom. Vnútorné hygienické zariadenia – keramické umývadlá, murované sprchové kúty zo smaltovanými vaničkami,
splachovacie záchody s hornou nádržkou, pisoáre. Ostatné vyhotovenie – v kancelárii na 2.nadzemnom podlaží znížený zateplený
podhľad zo šablón, požiarne hydranty, vzduchotechnika, ventilácia, podvesné zdvíhacie zariadenie, závesné teplovzdušné súpravy,
pódium z kovovej konštrukcie a fošňovej podlahy v sklade. Doplnkové konštrukcie – murované vstavby a sklad horľavín
z protipožiarnych sendvičových panelov v skladovej časti, vonkajšie rampy, vnútorná rampa, markíza pred hlavným vstupom do
administratívno-sociálnej časti a nad rampou, strešné svetlíky.
Výrobná časť
Kritérium stavby: Výrobná časť v čase obhliadky mala prevádzkové priestory pomocnej stavebnej výroby. Stavba bola daná do
užívania v roku 1977, v poslednom období nie je na nej vykonávaná základná údržba. Stavba v čase obhliadky bola v priemernom
technickom stave, primeranom jej veku, bola riadne zabezpečená proti účinkom vandalizmu. Vo vzťahu k technickému riešeniu
a nosnému systému stavbybola určená základná životnosť stavby na 60 rokov.
Skladová časť
Kritérium stavby: Skladová časť v čase obhliadky mala priestory na skladovanie stavebných materiálov. Stavba bola daná do
užívania v roku 1977, v poslednom období nie je na nej vykonávaná základná údržba. Stavba v čase obhliadky bola v priemernom
technickom stave, primeranom jej veku, bola riadne zabezpečená proti účinkom vandalizmu. Vo vzťahu k technickému riešeniu
a nosnému systému stavby určujeme základnú životnosť stavby na 60 rokov.
Sklad hutného materiálu súp.č.173 parc.č. KN-C 2893/13, k.ú. Stará Ľubovňa
Stavba „Sklad hutného materiálu súp.č.1732“ je postavená na rovinatom teréne pozemku parc.č. KN-C 2893/13 v k.ú. Stará
Ľubovňa, je umiestnená oproti východnej strane výrobného a skladového objektu súp.č.1297. Stavba je riešená ako jednopodlažná
nepodpivničená budova halového typu, strecha je šikmá sedlová. Z konštrukčného hľadiska nosný systém stavby tvorí jednoloďový
oceľový skelet v modulovej osnove rámov 1*9,00m/10*1,80m. Z dispozičného hľadiska stavba pozostáva z jedného priestoru.
K juhozápadnému nárožiu je pristavaná samostatne prístupná celokovová prístavba s pultovou strechou.
Stavebno-technický popis stavby: Základové konštrukcie základové pätky z monolitického betónu, izolácia spodnej stavby proti
zemnej vlhkosti. Nosné konštrukcie priečne kovové rámy, stĺpy a priehradové väzníky z valcovaných profilov. Nosné rámy po
obvode stužené zavetrovacími krížmi. Stavba po obvode opláštená trapézovým plechom s povrchovou úpravou, plech ukotvený na
kovové paždíky. Strecha z trapézového plechu s povrchovou úpravou, plech ukotvený na kovové väzničky. Strecha opatrená
zachytávačmi snehu. Klampiarske konštrukcie strešné žľaby a zvody z pozinkovaného plechu. Na každej štítovej stene dvojkrídlové
otváravé vráta. Dvere do prístavby plné plechové otváravé. Povrchy podláh z páleného cementového poteru. Elektroinštalácia
svetelná a motorická. Ostatné vyhotovenie – pozdĺž hlavného skladu koľajnica pre plánovanú podvesnú dopravu.
Kritérium stavby: Stavba v čase obhliadky mala prevádzkové priestory na skladovanie. Stavba bola daná do užívania odborným
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Kritérium stavby: Stavba v čase obhliadky mala prevádzkové priestory na skladovanie. Stavba bola daná do užívania odborným
odhadom v roku 1995, v čase obhliadky bola v dobrom technickom stave primeranom jej veku. Vo vzťahu k technickému riešeniu
a nosnému systému stavby je určená základná životnosť stavby na 40 rokov.
Skladový prístrešok bez súp.č. parc.č. KN-C 2893/3, k.ú. Stará Ľubovňa
Stavba „Skladový prístrešok bez súp.č.“ je postavená na rovinatom teréne pozemku parc.č. KN-C 2893/3 v k.ú. Stará Ľubovňa, je
umiestnená oproti juhovýchodnému nárožiu výrobného a skladového objektu súp.č.1297. Stavba je riešená ako jednopodlažná
nepodpivničená budova halového typu, strecha je šikmá sedlová. Z konštrukčného hľadiska nosný systém stavby tvorí jednoloďový
oceľový skelet v modulovej osnove rámov 1*9,00m/3*6,00m. Z dispozičného hľadiska stavba pozostáva z jedného priestoru.
Stavebno-technický popis stavby: Základové konštrukcie základové pätky a pásy z monolitického betónu, izolácia spodnej stavby
proti zemnej vlhkosti. Nosné konštrukcie priečne kovové rámy, stĺpy a priehradové väzníky z valcovaných profilov. Nosné rámy po
obvode stužené murivom z pálenej tehly skladobnej hrúbky 25cm. Strecha z vlnitého pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou,
plech ukotvený na kovové väzničky. Klampiarske konštrukcie strešné žľaby a zvody z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných
povrchov hladké vápenno-cementové omietky. Úpravy vonkajších povrchov brizolitové. Vstupné dvere dvojkrídlové plné plechové
otváravé. Povrch podlahy z páleného cementového poteru. Elektroinštalácia svetelná. Bleskozvod.
Kritérium stavby: Stavba v čase obhliadky mala prevádzkové priestory na skladovanie. Stavba bola daná do užívania v roku 1977,
v čase obhliadky bola v priemernom technickom stave primeranom jej veku. Vo vzťahu k technickému riešeniu a nosnému systému
stavby je určená základná životnosť stavby na 60 rokov.
Oprav. dielne DMS bez súp.č. parc.č. KN-C 3976/2, k.ú. Stará Ľubovňa
Stavba „Oprav. dielne DMS bez súp.č.“ je postavená na rovinatom teréne pozemku parc.č. KN-C 3976/2 v k.ú. Stará Ľubovňa, je
umiestnená na severovýchodnom okraji areálu. Stavba je riešená ako
nepodpivničená prevažne jednopodlažná budova halového typu so šikmou sedlovou strechou. Časť jedného modulu je rozdelená
v zvislom smere na dve podlažia. Z konštrukčného hľadiska nosný systém stavby tvorí priečny trojloďový montovaný
oceľobetónový skelet typu ZIPP v modulovej osnove rámov 3*12,00m/3*6,00m. Z dispozičného hľadiska stavba pozostáva
z priestorov základného obrábania kovových súčiastok pri údržbe a oprave, priestoru opráv a údržby ťažkých mechanizmov
a nákladných automobilov s možnosťou garážovania ťažkej mechanizácie v zimných mesiacoch, a umyvárne ťažkých
mechanizmov a nákladných áut. V dvojpodlažnej časti sú na 2.nadzemnom podlaží umiestnené chodba so schodiskom, kancelária,
šatňa a WC. Pozdĺž severnej strany stavby je umiestnená prístavba s vyloženou pultovou strechou. V prístavbe je umiestnená
garáž, elektrorozvodňa, príručný sklad a plynová kotolňa.
Stavebno-technický popis stavby: Základové konštrukcie základové pätky a pásy z monolitického betónu, izolácia spodnej stavby
proti zemnej vlhkosti. Nosné konštrukcie vlastnej haly priečne montované oceľobetónové rámy zo stĺpov prierezu 40cm/40cm,
v štítových múroch 40cm/50cm a plnostenných pultových a sedlových väzníkov. Stavba po celom obvode stužená predloženými
siporexovými panelmi skladobnej hrúbky 25cm, v priestore vstupných vrát obvodové murivo z pálených tehál skladobnej hrúbky
30cm. Obvodové murivo prístavby z pálených tehál skladobnej hrúbky 37,5cm. Vnútorné zvislé konštrukcie haly a prístavby
murované z pálenej tehly skladobnej hrúbky prevažne 25cm. Stropy haly kazetové oceľobetónové stropné panely, v prístavbe
oceľobetónové stropné panely s rovným podhľadom. Zastrešenie kovové priehradové väzníky nad pôvodnými plochými strechami.
Krytina striech tvarovaný plech s povrchovou úpravou na drevenom latovaní. Klampiarske konštrukcie strešné žľaby, zvody
a parapety z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov hladké vápenno-cementové omietky, na 2.nadzemnom podlaží
hladké vápenné omietky s olejovými nátermi soklov. Úpravy vonkajších povrchov hladké vápenno-cementové omietky. V umyvárni
keramický obklad stien do výšky cca 2,5m. Schodisko oceľobetónové prefabrikované, povrch stupňov povlak z PVC. Vráta plné
plechové otváravé dvojkrídlové, v časti vrát zabudované plné plechové dvere. Samostatné vstupné dvere do dvojpodlažnej časti
kovové zasklené, do prístavby plné plechové dvojkrídlové. Vnútorné dvere plné plechové, v dvojpodlažnej časti hladké plné. Okná
vo výrobných dielňach podľa druhu priestoru kovové s dvojsklom a drevené zdvojené, na oknách vonkajšie kovové mreže. Okná
v umyvárni doplnené sklobetónovými stenami. Okná na 2.nadzemnom podlaží drevené zdvojené. Pôvodné strešné sedlové svetlíky
zakomponované do strešného krovu. Povrchy podláh z páleného cementového poteru, v umyvárni keramická dlažba, na
2.nadzemnom podlaží povlak z PVC. Vykurovanie centrálne vlastnou plynovou kotolňou, zdroj tepla tri stacionárne plynové kotle
typu Protherm, vyhrievacie telesá oceľové registre, na 2.nadzemnom podlaží liatinové článkované radiátory. V časti výrobných
priestorov závesné teplovzdušné súpravy. Elektroinštalácia svetelná a motorická. Stavba opatrená bleskozvodom. Vnútorný rozvod
studenej vody z pozinkovaného potrubia. Vnútorná kanalizácia z liatinového potrubia zo strechy a všetkých zariaďovacích
predmetov. Vnútorný plynovod z oceľového potrubia do plynovej kotolne. Vnútorné hygienické zariadenia – keramické umývadlo,
splachovacie záchody s hornou nádržkou. Ostatné vyhotovenie – v umyvárni kovová umývacia rampa, vonkajší rebrík s výstupom
Opis
do povalového priestoru haly. Doplnkové konštrukcie – dve montážne jamy.
predmetu
Kritérium stavby: Stavba v čase obhliadky mala prevádzkové priestory pre opravu a údržbu ťažkej mechanizácie a nákladných
dražby
automobilov. Stavba bola daná do užívania v roku 1982, v poslednom období je na nej vykonávaná základná údržba
a jeho
v nevyhnutnom rozsahu. Stavba v čase obhliadky bola v priemernom technickom stave, primeranom jej veku, bola riadne
stavu:
zabezpečená proti účinkom vandalizmu. Vo vzťahu k technickému riešeniu a nosnému systému stavby je určená základná
životnosť stavby na 60 rokov.
Upravovňa štrkov bez súp.č. parc.č. KN-C 3976/4, k.ú. Stará Ľubovňa
Stavba „Upravovňa štrkov bez súp.č.“ je postavená na rovinatom teréne pozemku parc.č. KN-C 3976/4 v k.ú. Stará Ľubovňa, je
umiestnená v stredovýchodnom okraji areálu. Stavba je riešená ako jednopodlažná nepodpivničená budova s plochou strechou
pultového tvaru. Z konštrukčného hľadiska nosný systém stavby tvoria priečne kovové rámy. K severozápadnému nárožiu stavby je
pristavané jednopodlažná prístavba s plochou strechou pultového tvaru. Z dispozičného hľadiska stavba pozostáva z dielne na
prípravu betonárskej výstuže, v prístavbe je umiestnená šatňa.
Stavebno-technický popis stavby: Základové konštrukcie základové pätky a pásy z monolitického betónu, izolácia spodnej stavby
proti zemnej vlhkosti. Nosné konštrukcie priečne kovové rámy zo stĺpov a priehradových väzníkov. Obvodový plášť murivo
z pálených tehál skladobnej hrúbky 15cm. Stropy vo forme zatepleného podhľadu z trapézového hliníkového plechu na väzniciach
z drevených hranolov, v šatni podhľad z heraklitových dosák. Krytina strechy trapézový hliníkový plech na väzniciach z valcovaných
profiloch. Klampiarske konštrukcie vo forme plechového opláštenia po zvislom obvode krovu. Úpravy zvislých vnútorných
a vonkajších povrchov hladké vápenno-cementové omietky. Dvere hladké plné. Vráta plechové otváravé dvojkrídlové. Okná
drevené zdvojené. Povrch podlahy hrubý betón, v prístavbe terazzová dlažba. Elektroinštalácia svetelná.
Kritérium stavby: Stavba v čase obhliadky mala prevádzkové priestory pomocnej stavebnej výroby.
Stavba bola daná do užívania v roku 1977, v poslednom období nie je na nej vykonávaná základná údržba. Stavba v čase
obhliadky bola v priemernom technickom stave, primeranom jej veku, bola riadne zabezpečená proti účinkom vandalizmu. Vo
vzťahu k technickému riešeniu a nosnému systému stavby je určená základná životnosť stavby na 50 rokov.
Čerpácia stanica bez súp.č. parc.č. KN-C 3976/5, k.ú. Stará Ľubovňa
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Čerpácia stanica bez súp.č. parc.č. KN-C 3976/5, k.ú. Stará Ľubovňa
Stavba „Čerpácia stanica bez súp.č.“ pozostáva z vlastnej čerpacej stanice a studne.
Čerpacia stanica
Čerpacia stanica je postavená na rovinatom teréne pozemku parc.č. KN-C 3976/5 v k.ú. Stará Ľubovňa, je umiestnená
v juhovýchodnej časti areálu, v priestore štrkového hospodárstva. Čerpacia stanica je riešená ako drobná stavba s plochou
strechou pultového tvaru. Konštrukčný systém stavby je murovaná. Z dispozičného hľadiska stavba pozostáva z jedného priestoru.
Stavebno-technický popis stavby: Základové konštrukcie základové pásy z monolitického betónu, izolácia spodnej stavby proti
zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie murované z pálenej tehly skladobnej hrúbky 30cm. Stropná doska z monolitického
betónu. Krytina strechy lepenka provizórne prekrytá nepremokavou tkaninou. Úpravy zvislých vnútorných povrchov hladké
vápenno-cementové omietky. Úpravy vonkajších povrchov brizolitové, poškodenie omietok v soklovej časti v dôsledku zanedbanej
údržby. Dvere plné plechové. Okná drevené jednoduché. Okno kovové jednoduché rastrové. Povrch podlahy cementový poter.
Elektroinštalácia svetelná i motorická. Rozvod studenej vody z pozinkovaného potrubia.
Kritérium stavby: Stavba má priestory čerpacej stanice vodného hospodárstva, podľa §43a) ods.3g zák.č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, posudzovaná stavba je
inžinierska stavba. Stavba bola daná do užívania v roku 1977. Stavba v čase obhliadky bola v mierne podpriemernom technickom
stave. Vo vzťahu k materiálovému riešeniu stavby je určená základná životnosť stavby na 60 rokov.
Studňa pri čerpacej stanici
Studňa je umiestnená pri vlastnej čerpacej stanici. Kopaná studňa hĺbky 7,50m je vyhotovená z betónových skruží vnútorného
priemeru 2,00m, skruže sú po obvode obsypané štrkom. Koruna studne je uzatvorená prefabrikovaným poklopom, v ktorom je
osadený vstupný liatinový poklop. Vnútorné vybavenie studne pozostáva z kovových stúpadiel.
Stavebný objekt bol daný do užívania v roku 1977. Stavebný objekt v čase obhliadky bol v priemernom technickom stave,
primeranom jeho veku. Vo vzťahu k materiálovému riešeniu stavebného objektu je určená základná životnosť stavebného objektu
na 80 rokov.
Kotolňa bez súp.č. parc.č. KN-C 2898, k.ú. Stará Ľubovňa
Stavba „Kotolňa bez súp.č.“ pozostáva z vlastnej kotolne a studne.
Kotolňa
Kotolňa je postavená na takmer rovinatom teréne pozemku parc.č. KN-C 2898 v k.ú. Stará Ľubovňa. Stavba je umiestnená
v severnej časti areálu, medzi výrobným a skladovým objektom súp.č.1297 a opravárenskými dielňami DMS bez súp.č.. Základná
časť stavby je riešená ako jednopodlažná nepodpivničená budova halového typu, strecha je šikmá pultová. Z konštrukčného
hľadiska nosný systém základnej časti stavby tvorí pozdĺžny murovaný jednotrakt. Z dispozičného hľadiska základná časť stavby
pozostáva zo skladu a dvoch dielní určených k sušeniu náterov stavebných konštrukcií. K základnej časti je pristavaných päť
rôznych prístavieb:
- k severnej strane prístrešok bývalej skládky uhlia,
- k severovýchodnému nárožiu prístrešok nezisteného účelu,
- k východnej strane hranatý komín výšky cca 15m s vymetacou prístavbou,
- k juhovýchodnému nárožiu nová kotolňa,
- z východnej strany samostatne stojaci kruhový komín výšky cca 25m s podzemným dymovodom.
Stavebno-technický popis základnej časti stavby: Základové konštrukcie základové pásy z monolitického betónu, izolácia spodnej
stavby proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie murované z pálenej tehly, skladobná hrúbka obvodového muriva 45cm.
Zastrešenie kovové priehradové väzníky oblúkového tvaru. Krytina strechy trapézový pozinkovaný plech na kovových väzničkách.
Klampiarske konštrukcie strešné atiky a parapety z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov hladké
vápenno-cementové omietky. Úpravy vonkajších povrchov hrubozrnné vápenno-cementové omietky. Vráta plné plechové otváravé.
Okná vo forme sklobetónových stien so zabudovanými kovovými okienkami. Povrchy podláh z páleného cementového poteru.
Elektroinštalácia svetelná a motorická.
Stavebno-technický popis severnej prístavby: Základové konštrukcie základové pätky a pásy z monolitického betónu. Zvislé nosné
konštrukcie kovové stĺpy. Prístrešok po časti obvodu obmurovaný stenou z pálených tehál výšky cca 1,5m. Zastrešenie kovové
priehradové väzníky oblúkového tvaru. Krytina strechy trapézový pozinkovaný plech na kovových väzničkách. Klampiarske
konštrukcie strešný žľab z pozinkovaného plechu. Úpravy povrchov muriva hladké vápenno-cementové omietky. Povrch podlahy
betónový.
Stavebno-technický popis severovýchodnej prístavby: Základové konštrukcie pätky z monolitického betónu. Zvislé nosné
konštrukcie kovové stĺpy. Zastrešenie kovové priehradové väzníky pultového tvaru. Krytina strechy trapézový pozinkovaný plech na
kovových väzničkách. Klampiarske konštrukcie strešný žľab a zvod z pozinkovaného plechu. Povrch podlahy hrubý betón.
Stavebno-technický popis hranatého komína: Základové konštrukcie z monolitického betónu. Teleso komína murivo z plných
pálených tehál. Vymetacia prístavba murovaná z pálených tehál, spodná časť prístavby s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Teleso
komína opatrené stúpacími železami.
Stavebno-technický popis juhovýchodnej prístavby: Základové konštrukcie pásy z monolitického betónu. Zvislé nosné konštrukcie
murované z pálených tehál, skladobná hrúbka obvodového muriva 45cm. Zastrešenie kovové priehradové väzníky pultového tvaru.
Krytina strechy pozinkovaný plech na kovových väzničkách. Klampiarske konštrukcie strešný žľab a zvod z pozinkovaného plechu.
Úpravy vnútorných povrchov hladké vápenno-cementové omietky. Úpravy vonkajších povrchov hrubozrnné vápenno-cementové
omietky. Dvere plné plechové. Okná kovové a drevené zdvojené. Povrch podlahy cementový poter. Elektroinštalácia svetelná
i motorická. Ostatné vyhotovenie – dva liatinové kotle typu Verner na drevené palivo.
Stavebno-technický popis kruhového komína: Základové konštrukcie z monolitického betónu. Teleso komína omietané murivo
z plných pálených tehál, stuženie oceľobetónovými vencami. Teleso komína opatrené kovovým rebríkom a bleskozvodom. Ostatné
vyhotovenie – podzemný dymovod z kotolne.
Kritérium stavby: Stavba v čase obhliadky mala prevládajúce prevádzkové priestory na skladovanie, z menšej časti pomocné
prevádzky stavebnej výroby, nefunkčnú drevokotolňu. Stavba bola daná do užívania v roku 1977. Stavba v čase obhliadky bola
v mierne podpriemernom technickom stave, pôvodne slúžila ako centrálna kotolňa na uhlie. Vo vzťahu k materiálovému riešeniu
stavebného objektu je určená základná životnosť stavebného objektu na 60 rokov.
Studňa pri kotolni
Studňa je umiestnená pri juhozápadnom nároží vlastnej kotolne postavenej na pozemku parc.č. KN-C 2898. Kopaná studňa hĺbky
7,50m je vyhotovená z betónových skruží vnútorného priemeru 2,00m, skruže sú po obvode obsypané štrkom. Koruna studne je
uzatvorená prefabrikovaným poklopom, v ktorom je osadený vstupný liatinový poklop. Vnútorné vybavenie studne pozostáva
z kovových stúpadiel.
Stavebný objekt bol daný do užívania v roku 1977. Stavebný objekt v čase obhliadky bol v priemernom technickom stave,
primeranom jeho veku. Vo vzťahu k materiálovému riešeniu stavebného objektu je určená základná životnosť stavebného objektu
na 80 rokov.
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Príslušenstvo predmetu dražby:
Inžinierske siete k DMS
Vodovodná prípojka, p.č. 3976/2, 3976/1
Vodovodná prípojka, p.č. 2896, 2893/1
Kanalizačná prípojka p.č. 3976/2, 3976/1
Kanalizačná prípojka p.č. 2896, 2893/1
Kanalizačné šachty, p.č. 3976/2, 3976/1
Kanalizačné šachty, p.č.2896, 2893/1
Plynová prípojka, p.č.3976/2, 3976/1
Plynová prípojka, p.č. 2896, 2893/1
Spevnené plochy betónové, p.č. 2893/1, 3976/1
Spevnené plochy asfaltové, p.č. 2893/1, 3976/1
Spevnené plochy zámkové, p.č. 2893/1, 3976/1
Pozemky
Pozemky parc.č. KN-C 2888/4, 2893/1,3,13, 2896, 2897, 2898, 3975/1, 3976/1,2,3,4,5 sa nachádzajú v k.ú. Stará Ľubovňa, obec
Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa. Obec Stará Ľubovňa má 1146 obyvateľov. Obec leží cca 15km od hraníc s Poľskou
republikou, mimo diaľničných ťahov. Obec leží v prírodnom prostredí, v blízkosti východného okraja Vysokých Tatier. Pozemky sú
umiestnené na južnom okraji obce, centrum je vzdialené cca 1,5km. Okolitá redšia zmiešaná zástavba pozostáva z priemyselných
areálov, hospodárskych dvorov, stredných škôl, autosalónov, v okolí pozemkov je malá hustota obyvateľstva. Pri pozemkoch sú
verejné rozvody elektrickej energie, vodovodu a plynovodu.

E.
Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle ustanovenia §
93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne predmet dražby
nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv:
Záložné právo na stavbu oprav. dielne DMS s pozemkom parcelné číslo 3976/2, výrobný a skladový objekt čs. 1297 s pozemkom
parcelné číslo 2896 a pozemky parcelné číslo 2893/1, 3976/1 v prospech UniCredit Banky Slovakia a. s., Šancová 1/A, Bratislava
IČO: 00681709 podľa zmluvy V 1178/07 zo dňa 15.10.2007 – 903/07, 602/08
Na predmete dražby viazne nasledujúci nájomný pomer, ktorý v prípade úspešnej dražby ostáva viaznuť na predmete
dražby a vydražiteľ nadobúda predmet dražby s právami a záväzkami vyplývajúcimi z tohto nájomného pomeru:
Práva
a záväzky
Časť predmetu dražby je v nájme na základe uzavretej Zmluvy o nájme nebytových priestorov a zmluvy o nájme častí pozemkov
viaznuce na
uzavretej dňa 20.12.2012 medzi vlastníkom Predmetu Dražby na strane prenajímateľa a spoločnosťou PIENSTAV – STK, s.r.o.,
predmete
sídlo Levočská 27A/1373, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 458 368, ktorej predmetom je odplatné prenechanie nebytových
dražby:
priestorov a častí pozemkov na dočasné užívanie, a ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa
v budove opravárenské dielne DMS, postavenej na pozemku parc. č. 3976/2, konkrétne nebytové priestory o šírke 12 m a dĺžke
18,5 m a častí pozemkov parc. č. 2893/1 a č. 2893/5, pričom rozsah užívania predmetu nájmu je určený v grafickej prílohe č. 1
k nájomnej zmluve. Nájomný pomer je dohodnutý na dobu určitú 4 rokov, pričom začína dňom 1.1.2013 a končí uplynutím
dojednanej doby, a pričom nájomca má po uplynutí dohodnutej doby nájmu prednostné právo na uzavretie dodatku k nájomnej
zmluve, predmetom ktorého bude predĺženie doby nájmu o ďalšie minimálne 4 roky s výškou nájmu 4.000,- EUR bez DPH ročne.
Nájomné v zmysle predmetnej nájomnej zmluvy je dojednané v sume 2.000,-EUR bez DPH ročne a splatné je mesačne v sume
166,67 EUR bez DPH, vždy najneskôr do 5-teho dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, za ktorý sa nájomné platí. Nájomca je
okrem nájomného povinný hradiť mesačne aj platby za dodávky energii. Nájomný pomer môže byť ukončený výpoveďou, pričom
výpovedná doba je obojstranne 12 mesiacov. Nájomná zmluva je k dispozícii na nahliadnutie u dražobníka.

F.
Spôsob
hodnoty
dražby:

Hodnota predmetu dražby bola stanovená znaleckým posudkom č. 4/2016, zo dňa 16.03.2016, ktorý vypracovala
stanovenia
znalecká organizácia KONTECH, s.r.o. zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom
predmetu
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a
hodnotenie podnikov, evidenčné číslo znaleckej organizácie: 900145.

Suma ohodnotenia:

1.039.584,80- EUR

G.
Najnižšie podanie:

520.000,- EUR

Minimálne prihodenie:

2.000,- EUR
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H.
Dražobná zábezpeka:

40.000,- EUR

1.
Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK71 1111 0000 0066 1989 4009, vedený
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky s variabilným symbolom
5282016
Spôsob zloženia dražobnej
2.
V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
zábezpeky:
3.
Banková záruka.
4.
Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený
k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
Doklad preukazujúci zloženie
2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
dražobnej zábezpeky:
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
Lehota na zloženie dražobnej
Do otvorenia dražby.
zábezpeky:
Vrátenie
dražobnej Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo
zábezpeky:
v hotovosti.

CH.
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne dražobníka alebo bezhotovostným
Spôsob
úhrady prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. SK71 1111 0000 0066 1989 4009 vedený v UniCredit Bank Czech
ceny
dosiahnutej Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky s variabilným symbolom 5282016, a to do 15 dní odo dňa
vydražením:
skončenia dražby v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR, v opačnom prípade hneď po
ukončení dražby.

I.
Obhliadka
predmetu
dražby:
Organizačné
opatrenia:

1.
2.

Termín: 07.07.2016 o 16:00 hod.
Termín: 11.07.2016 o 12:00 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/59490111, v pracovných dňoch v
čase 8:00- 16:00 hod. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu
dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch. Stretnutie
záujemcov so zástupcom dražobníka a navrhovateľa dražby sa uskutoční pred hlavným vchodom do areálu spoločnosti
PIENSTAV, a.s. vo vyššie uvedených termínoch obhliadok.

J.
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom
Nadobudnutie
udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi
vlastníckeho práva
potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá
k predmetu dražby:
dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu
vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom
dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný 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
Podmienky
predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice
odovzdania
dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať
predmetu dražby:
alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. 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.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním
predmetu dražby.
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K.
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných
dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať, súd, aby určil neplatnosť
dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak
dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa 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
Poučenie podľa §21
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
ods. 2 až 6 zákona
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1. písmena K tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť
527/2002
Z.z.
príslušnému okresnému úradu, kat. odboru začatie súdneho konania.
o dobrovoľných
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1. písmena K tohto oznámenia o dražbe, sú
dražbách:
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2. písmena K tohto
oznámenia o dražbe.
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.

L.
Meno a priezvisko notára:

JUDr. Marta Pavlovičová

Sídlo:

Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava

V Prešove dňa 30.06.2016

JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti
HMG Recovery, k. s. - správca Úpadcu

K015683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DEA, spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurigovo nám. 7, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 319 891
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Igor Hudoba, PhD.
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2016 S1161
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ing. Igor Hudoba, PhD., S1161 so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava správca konkurznej
podstaty úpadcu, t. j. spoločnosti DEA, spol. s r.o., Jurigovo nám. 7, 841 05 Bratislava, IČO: 31 319 891, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/B, v súlade s ustanovením § 34
ods.1 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov,
ktorá sa uskutoční dňa 20.07.2016 o 10:00 hod. v zasadacej miestnosti kancelárie správcu, Ružová dolina 25, 821
09 Bratislava s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu od konania prvej schôdze veriteľov
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3. Voľba veriteľského výboru
4. Záver schôdze
Pri prezentácii predložia veritelia fyzické osoby preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného
registra, nie starší ako 3 mesiace a úradne overenú plnú moc (príp. poverenie na zastupovanie).
Nutnosť zvolať schôdzu veriteľov odôvodňujem potrebou vykonania neodkladných úkonov, a efektívnym
speňažovaním majetku, ku ktorým je potrebná voľba veriteľského výboru a následné udelenie záväzných pokynov.
V Bratislave dňa 30.06.2016
JUDr. Ing. Igor Hudoba, PhD.
správca konkurznej podstaty úpadcu
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