Obchodný vestník 132/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.07.2016

K016009
Spisová značka: 8K/51/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Stredanský, nar.
22.09.1984, bytom Obilná 1570/50, 900 27 Bernolákovo, občan SR, správcom ktorého je Mgr. Marek Piršel, so
sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S1670, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava,
zn. správcu: S1670, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66
Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 1.7.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K016010
Spisová značka: 8K/11/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Fagerhult s.r.o., so sídlom Kubániho 16, 811 04
Bratislava, IČO: 47 168 293, právne zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. Andrea Cviková, s.r.o., so sídlom
Kubániho 16, 811 04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ELIS INTERNATIONAL s.r.o.,
so sídlom Škultétyho 1, 831 04 Bratislava, IČO: 31 389 589, o návrhu dlžníka na prerušenie konkurzného konania
rozhodol

Súd prerušuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: ELIS INTERNATIONAL s.r.o., so sídlom Škultétyho 1, 831 04
Bratislava, IČO: 31 389 589, podľa § 16 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), na dobu 60 dní odo dňa právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 1.7.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K016011
Spisová značka: 8K/35/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LAJNARI, s. r. o., so sídlom
Miletičova 21, 821 09 Bratislava, IČO: 44 457 863, právne zastúpený: CLC advokátska kancelária s.r.o., so sídlom
Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 36 707 856, správcom ktorého je: Ing. Hilda Gajdošová, so sídlom kancelárie
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S1623, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Ing. Hilda Gajdošová, so sídlom kancelárie Sabinovská 12, 821 02 Bratislava,
zn. správcu: S1623, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
4.647,15 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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zn. správcu: S1623, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
4.647,15 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 1.7.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K016012
Spisová značka: 3K/26/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Norbert Awni, nar. 06.10.1970, Dopravná 29,
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Norbert Awni, nar. 06.10.1970, Dopravná 29,
Bratislava
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Norbert Awni, nar. 06.10.1970, Dopravná 29, Bratislava.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Petra Gábrišová, Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S1721.
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.
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).
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).
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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. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia
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Občianskeho súdneho poriadku).
22. 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 4.7.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K016013
Spisová značka: 3K/20/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A,
814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978, právne zast.: Nosko & Partners s.r.o., Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: A. FERRARI SK, s.r.o., Na Hrebienku 16, 811 02 Bratislava, IČO:
36 793 566
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: A. FERRARI SK, s.r.o., Na Hrebienku 16, 811 02 Bratislava, IČO: 36 793 566 predbežného
správcu: JUDr. Tomáš Kozovský, Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S467.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.7.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K016014
Spisová značka: 3K/27/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Eva Kotásková, rod. Illešová, nar. 19.08.1969,
Priekopnícka 12518/15A, 821 06 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Eva Kotásková,
rod. Illešová, nar. 19.08.1969, Priekopnícka 12518/15A, 821 06 Bratislava
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Eva Kotásková, rod. Illešová, nar. 19.08.1969, Priekopnícka 12518/15A,
821 06 Bratislava.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: LEGAL RECOVERY, k.s., Palárikova 14, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S1665.
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.
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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 inýchačlenských
štátoch Európskej únie Deň
ako vvydania:
Slovenskej
Obchodný
vestník
132/2016
Konkurzy
reštrukturalizácie
11.07.2016
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). 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).
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
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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
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15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
22. 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 4.7.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K016015
Spisová značka: 3K/29/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Čičmanec, nar.
03.09.1977, Riazanská 3159/87, 831 03 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Alexandra Molnárová, Kominárska 2,
4, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1749
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Alexandra Molnárová, Kominárska 2, 4, 831 04
Bratislava, zn. správcu: S1749, preddavok vo výške 663,88 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg.
123/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 4.7.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K016016
Spisová značka: 3K/30/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: ELKONET, spol. s r.o., Stavbárska 34, 821 07
Bratislava, IČO: 17 331 676, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ELKONET, spol. s r.o.,
Stavbárska 34, 821 07 Bratislava, IČO: 17 331 676
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: ELKONET, spol. s r.o., Stavbárska 34, 821 07 Bratislava, IČO: 17 331
676.
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.á
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 4.7.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K016017
Spisová značka: 30K/44/2015
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: BH group, s.r.o., so sídlom Námestie osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 36
801 046 o návrhu na vyhlásenie konkurzu uznesením zo dňa 23.5.2016 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi:
BH group, s.r.o., so sídlom Námestie osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 36 801 046, pre nedostatok majetku
dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.6.2016
JUDr. Juraj Komár
úradník

vyšší súdny

Za správnosť : Geňová
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

7

Obchodný vestník 132/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.07.2016

Za správnosť : Geňová
Okresný súd Košice I dňa 4.7.2016
JUDr. Juraj Komár,
K016018
Spisová značka: 31K/53/2012
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Roľnícke družstvo Pod
Soroškou, so sídlom: 049 43 Jablonov nad Turňou, IČO: 31 701 230 uznesením zo dňa 16.05.2016, č.k. 31K/53/2012
-300 prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom: Žellova 2,
829 24 Bratislava, IČO: 30796482, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok pod č. 231 a pod č. 237 až 238.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.06.2016.
Okresný súd Košice I dňa 4.7.2016
JUDr. Roman Maščák,
K016019
Spisová značka: 31K/65/2015
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: InService, s. r. o., so sídlom: Učňovská 574/6, 040 15 Košice, IČO: 47
996 498 uznesením č.k. 31K/65/2015-87 zo dňa 04.04.2016 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi pre nedostatok
majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.04.2016.

Okresný súd Košice I dňa 4.7.2016
JUDr. Roman Maščák,
K016020
Spisová značka: 31K/30/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značka 31K 30/2016-61
vo veci
navrhovateľa: Carpatia Concrete PLUS s.r.o., so sídlom: Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36 469 459, práv.
zastúpený: Juhás, Marják & Ferenci s. r. o., so sídlom: Mojmírova 12, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto,
IČO: 50 164 988
proti dlžníkovi: servis REALITY s.r.o., so sídlom: Jesenná 20, 040 01 Košice, IČO: 44 926 529
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 23. 8. 2016 o 9,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18B posch.: 1
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Vydáva sa
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa
zákona
č. 200/2011neustanovíte,
Z. z. o Obchodnom
vestníku
Ustanovte
preto v určený
čas na
pojednávanie.
Keď sa
bezdôvodne
môže
Vás súd dať
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 O.s.p.).
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*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,

o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 23. 8. 2016 o 9,30 hod.
Obchodný vestník 132/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18B posch.: 1

Deň vydania: 11.07.2016

Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať
predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 O.s.p.).
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a
vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť , alebo označiť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach , v ktorých sa nenariaďuje
pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr
súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v §
205a.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 29. 6. 2016
JUDr. Július Tóth
sudca

Za správnosť vyhotovenia: Mária Šáriczka

POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné !
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný(á) .......................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ......................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ........................................Sk, resp.
má mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času
..................................Sk
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od ..................... do .................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
V ............................................ dňa ..................................
Pečiatka:

Podpis:

UPOVEDOMENIE
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o určení termínu pojednávania
Nazákonov
všetkých
podaniach
v tejto
veci
uveďte
a o zmene a doplnení niektorých
na svojom
webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
spisovú značka 31K 28/2016-35
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V ............................................ dňa ..................................
Pečiatka: vestník 132/2016
Obchodný

Konkurzy a reštrukturalizácie

Podpis: 11.07.2016
Deň vydania:

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značka 31K 28/2016-35
vo veci
navrhovateľa: Carpatia Concrete PLUS s.r.o., so sídlom: Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36 469 459, práv.
zastúpený: Juhás, Marják & Ferenci s. r. o., so sídlom: Mojmírova 12, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto,
IČO: 50 164 988
proti dlžníkovi: servis REALITY s.r.o., so sídlom: Jesenná 20, 040 01 Košice, IČO: 44 926 529
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 23. 8. 2016 o 9,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18B posch.:
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: servis REALITY
s.r.o., so sídlom: Jesenná 20, 040 01 Košice, IČO: 44 926 529
1.
veriteľ č.1 - Carpatia Concrete PLUS s.r.o., so sídlom: Močarianska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36 469
459, práv. zastúpený: Juhás, Marják & Ferenci s. r. o., so sídlom: Mojmírova 12, 040 01 Košice - mestská časť Staré
Mesto, IČO: 50 164 988
2.
veriteľ č.2 -TEBAU, spol. s r.o. so sídlom Bojnická 18/C, 831 04 Bratislava, IČO: 31 371 337,
3.
ŽERIAVY KOŠICE s.r.o., so sídlom Ladožská 15, 040 12 Košice, IČO: 46 543 473,
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť, alebo označiť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr
do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 29. 6. 2016
JUDr. Július Tóth
sudca
Za správnosť vyhotovenia : Mária Šáriczka

Okresný súd Košice I dňa 30.6.2016
JUDr. Roman Maščák,
K016021
Spisová značka: 31K/61/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Aneta Čižmáriková, nar.
21.01.1973, bytom Sídl. Žitava 1403/19, 952 01 Vrábel, ktorého správcom je ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom
kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na udelenie súhlasu na vylúčenie majetku zo súpisu, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
U k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. OV 56/2016 dňa 22.3.2016, číslo zverejnenia K006261:
1.
podiel v podielovom fonde doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s., zostatok ku
dňu 27.2.2016 vo výške 354,37 eur, alternatíva č.1, podľa podania zo dňa 14.06.2016.
2.
podiel v podielovom fonde Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA - Prvá penzijná správcovská
spoločnosť Poštovej banky, a.s., zostatok ku dňu 27.2.2016 vo výške 12,24 eur, alternatíva č.1, podľa podania zo
dňa 14.06.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 4.7.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K016022
Spisová značka: 1K/38/2013
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Alžo, nar. 26.06.1975,
bytom Kučín 19, 094 21 Nižný Hrabovec, správcom ktorého je Ing. Ľubomíra Tichá, so sídlom kancelárie Rázusova
111, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením 1K/38/2013 zo dňa 9.5.2016
zrušil konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ján Alžo, nar. 26.06.1975, bytom Kučín 19, 094 21 Nižný Hrabovec, po
splnení konečného rozvrhu výťažku z r u š u j e.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.05.2016.

Okresný súd Prešov dňa 4.7.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K016023
Spisová značka: 1K/52/2010
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: František Smoleň, nar. 10.08.1959, s
miestom podnikania Železničná 123/43, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40 127 371, správcom ktorého je JUDr. Gábor
Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
uznesením 1K/52/2010-270 zrušil konkurz vyhlásený na majetok dlžníka František Smoleň, nar. 10.08.1959, s
miestom podnikania Železničná 123/43, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40 127 371, po splnení konečného rozvrhu
výťažku.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.06.2016.
Okresný súd Prešov dňa 4.7.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, 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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K016024
Spisová značka: 2K/23/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Peter Ballay, nar. 16.9.1959, bytom 059 91 Veľký
Slavkov 809, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Peter Ballay, nar. 16.9.1959, bytom 059 91 Veľký Slavkov 809.
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 zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v 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 Prešov dňa 4.7.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K016025
Spisová značka: 2K/24/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: ANTISTATIC, s.r.o., so sídlom Hlavné námestie 34, 060
01 Kežmarok, IČO: 31 736 971, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TATRASOLE, s.r.o., so sídlom
Popradská 650, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 36 757 586, takto
rozhodol
Vyzýva navrhovateľa - veriteľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil nedostatky návrhu
na vyhlásenie konkurzu, a to tak, že predloží:
ďalší rovnopis návrhu na vyhlásenie konkurzu s náležitosťami v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 2K/24/2016 vo vyššie stanovej lehote.
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak tento zákon neustanovuje inak, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zverejnené nasledujúcia deň
po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za
zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 4.7.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K016026
Spisová značka: 1K/69/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Martin Duda, nar. 27.01.1973,
bytom Komenského 2665/15, 069 01 Snina, takto
rozhodol
ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov,
ukladá Ing. Ľubomíre Tichej, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, aby bezodkladne
správcovi úpadcu odovzdala správcovský spis úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 4.7.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K016027
Spisová značka: 1K/46/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Mária Krakovská, nar.
14.07.1954, trvale bytom Hlavná 2089/73, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka, takto
rozhodol
ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Okružná
18, 058 01 Poprad,
ukladá Ing. Ľubomíre Tichej, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, aby bezodkladne
správcovi úpadcu odovzdala správcovský spis úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 4.7.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K016028
Spisová značka: 4K/24/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslav Šlosár, nar. 24.3.1954, bytom Tatranská 26, 059
91 Veľký Slavkov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Jaroslav Šlosár, nar. 24.3.1954, bytom Tatranská 26, 059 91 Veľký
Slavkov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v 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 Prešov dňa 4.7.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, samosudca
K016029
Spisová značka: 38K/15/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jozef Novák, nar. 20.11.1952,
bydliskom Moyzesova 865/64, 017 01 Považská Bystrica, uznaného za malý, ktorého správcom je obchodná
spoločnosť B.F.B. správcovská, v. o. s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36
832 006, značka správcu S1220, o návrhu obchodnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska
č. 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803, právne zast. advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o. so sídlom
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 36 613 843, na vstup do konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, IČO
35 724 803, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Československá
obchodná banka, a. s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO 36 854 140, a to v rozsahu postúpenej
pohľadávky vo výške 10 722,69 eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 1/C-3.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis a dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov).
Okresný súd Trenčín dňa 1.7.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K016030
Spisová značka: 38K/24/2014
Krajský súd v Bratislave, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu NABAZ plus s.r.o. v
konkurze, Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 241 709, správcom ktorého je JUDr. Ing. Vladimír
Neuschl, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, značka správcu S 459, o návrhu správcu na
uloženie sankcie Miroslavovi Balážovi, nar. 01.04.1968, bytom Haláčovce 115, o odvolaní správcu JUDr. Ing.
Vladimíra Neuschla proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín č.k. 38K/24/2014-765 zo dňa 04.02.2016, takto
rozhodol
Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Trenčín č.k. 38K/24/2014-765 zo dňa 04.02.2016
potvrdzuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
dňa 28.6.2016
JUDr. Beata Trandžíková, predsedníčka senátu
K016031
Spisová značka: 28K/31/2013
Okresný súd Trenčín s pôsobnosťou veriteľského výboru v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Jana Zvěřinová, nar. 08.06.1972, uznaného za malý, bydliskom Pod hájom 1098/105, 018 41 Dubnica nad Váhom,
ktorého správcom je JUDr. Vladimír Žitník so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1393, o schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov takto
rozhodol
Schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 126/2016 zo dňa 30.06.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z.)
Okresný súd Trenčín dňa 4.7.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K016032
Spisová značka: 28K/64/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Tibor Horňák, nar. 18.06.1972,
bydliskom Pod Hájom 1367/169, 018 41 Dubnica nad Váhom, uznaného za malý, ktorého správcom je Crossdefault
Management Group, k. s. so sídlom kancelárie Piaristická 21, 911 01 Trenčín, IČO 45 462 801, značka správcu
S1433, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Tibor Horňák, nar. 18.06.1972, bydliskom Pod Hájom 1367/169, 018 41 Dubnica nad
Váhom sa zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
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Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 4.7.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K016033
Spisová značka: 38K/8/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Peter Mosný, nar. 30.06.1965,
bydliskom Trnovská 669/2A, 907 01 Myjava, občan SR, uznaný za malý, ktorého správcom JUDr. Andrej Jaroš so
sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka správcu S373, o návrhu správcu na určenie
paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi JUDr. Andrejovi Jarošovi so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka
správcu S373, sa priznáva paušálna odmena vo výške 796,66 eura.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
správcovi JUDr. Andrejovi Jarošovi so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka správcu
S373, časť priznanej paušálnej odmeny vo výške 663,88 eura, a to z preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom
na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 12/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 4.7.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K016034
Spisová značka: 38K/18/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Pavol Svítek, nar. 20.06.1971, bydlisko Stred 55/44,
Považská Bystrica, ktorého správcom je JUDr. Zuzana Ondrejovičová so sídlom kancelárie ČSL. Armády 84/22, 915
01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S1657, o určenie, či sa na podanie prihliada ako na prihlášku takto
rozhodol
Na podanie veriteľa JUDr. Jaroslav Kabáč, súdny exekútor so sídlom Mládežnícka 325/23, 017 01 Považská
Bystrica, označené ako „Zaslanie dokladov k č.k. 38K/18/2016“ sa n e p r i h l i a d a ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.
(§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 4.7.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K016035
Spisová značka: 38R/2/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Miroslava Adamcová - MANDA, nar. 5.12.1972, miesto
podnikania 913 22 Trenčianske Jastrabie 479, IČO 37 385 755, Slovenská republika, o návrhu na povolenie
reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Reštrukturalizačné konanie sa z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu
Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
Náležitosti odvolania: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a
datované, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu
Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
Obchodný vestník 132/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 11.07.2016
Náležitosti odvolania: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a
datované, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Proti uzneseniu o zastavení reštrukturalizačného konania môže podať odvolanie každý účastník reštrukturalizačného
konania. (§ 116 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 4.7.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K016036
Spisová značka: 25K/39/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BESTA SK s.r.o., IČO: 46 392 807, Limbova 7, 917 00
Trnava, ex offo vymazaná z obchodného registra dňa 16.05.2016, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
I. Súd v r a c i a zložiteľovi preddavku BESTA SK s.r.o., IČO: 46 392 807, Limbova 7, 917 00 Trnava, ex offo
vymazaná z obchodného registra dňa 16.05.2016, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
evidovaného pod pol. reg. D19 1012015 vo výške 1.659,70 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
II. Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vrátiť zložiteľovi preddavku
BESTA SK s.r.o.,
IČO: 46 392 807, Limbova 7, 917 00 Trnava, ex offo vymazaná z obchodného registra dňa 16.05.2016, preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 1012015 vo výške 1.659,70 eur, a
to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo
dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny
úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého rozhodnutie sa považuje za
rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak
odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo
justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202 O.s.p.), rozhodnutie sa podaním odvolania
zrušuje a opätovne rozhodne sudca (§ 374 ods. 4 O.s.p.).
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ
domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.6.2016
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K016037
Spisová značka: 36R/2/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Green Art a.s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava,
IČO: 36 808 601, vedenom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4190/B, o
návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: Green Art a.s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 808
601, vedenom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4190/B.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Súd v y z ý vVydáva
a veriteľov,
aby spravodlivosti
prihlásili svoje
pohľadávky
v lehote
30 dní
povolenia
Ministerstvo
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. od
200/2011
Z. z. oreštrukturalizácie.
Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
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601, vedenom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4190/B.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
c)
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
g)
urobenie právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
h)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.),
i)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
j)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 10 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 10.000 eur,
l)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
m)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
§ 124 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z., vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa
neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v
prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za
nezabezpečenú pohľadávku. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom
alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa
pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Ak sú
pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa na
prihlášku prihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
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Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 1.7.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K016038
Spisová značka: 36K/23/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Silvia Faturová, narodená 03.04.1979, 920 55 Bojničky
427, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Silvia Faturová, narodená 03.04.1979, 920 55 Bojničky 427.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 1.7.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K016039
Spisová značka: 36K/24/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Majer, narodený 28.01.1989, bytom 927 01 Šaľa, o
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Ivan Majer, narodený 28.01.1989, bytom 927 01 Šaľa.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Jarmila Špačková, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01
Šamorín.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
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3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 4.7.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K016040
Spisová značka: 36K/1/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Miroslav Terek, s miestom podnikania Gardom
356/3, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 247 105, právne zastúpeného: JUDr. Jánom Surmom, advokátom, Hlavná 122,
P.O.BOX 125, 080 01 Prešov o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Dopravné stavby, a.s., so sídlom
Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 36 834 921, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 1060/T (predtým HANT BA DS, a.s., so sídlom Považské Podhradie
77, 017 04 Považská Bystrica), právne zastúpeného: BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o., advokátska kancelária,
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, o návrhu na pristúpenie do konkurzného konania, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a navrhovateľa - veriteľa: JUDr. Tomáš Kozovský, so sídlom kancelárie Björnsonova 8, 811 05
Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu CEDRON, spol. s.r.o. v konkurze, so sídlom Buzalkova 3, 831 07
Bratislava, IČO: 31 407 358, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho podania
doručeného tunajšiemu súdu dňa 28.06.2016, a to tak, že doloží pohľadávku v súlade s § 12 ods. 2 písm. b) zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
·
vykonateľným rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého možno nariadiť výkon
rozhodnutia alebo vykonať exekúciu
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 4.7.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K016041
Spisová značka: 2K/13/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Michal Greschner, nar. 7.6.1981, Ľubľanská 9, 010
08 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Michal Greschner, nar. 7.6.1981, Ľubľanská 9, 010 08 Žilina, do
9.6.2016 podnikajúci pod obchodným Michal Greschner - GREMA, IČO: 40 738 400, s miestom podnikania:
Ľubľanská 9, 010 08 Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
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právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 4.7.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K016042
Spisová značka: 1K/7/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Juraj Malík, nar. 15.11.1986, bytom Mesto
Čadca, zastúpený: Advokátska kancelária ŠČURY, s.r.o., M. R. Štefánika 2618, 022 01 Čadca, IČO: 47 258 055, na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Juraj Malík, nar. 15.11.1986, bytom Mesto Čadca.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 30.6.2016
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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K016043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Popélyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ličartovce 118, 082 03 Ličartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2K/65/2015 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/65/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Dňa 16.6.2016 bol do sídla kancelárie správcu doručený záväzný pokyn zástupcu veriteľov Consumer Finance
Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, ktorým zástupca veriteľov súhlasil s vylúčením
súpisovej zložky č. 9 - Obchodného podielu úpadcu v spoločnosti OLAMAR s.r.o., IČO: 47 014 296, so sídlom
Moyzesova 36, 040 01 Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.
31599/V zo súpisu všeobecnej podstaty v súlade s ustanovením § 81 odsek. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení.
Dňa 23.6.2016 bola vo vydaní Obchodného vestníka SR č. 121/2016, K014800 zverejnená zápisnica o hlasovaní
zástupcu veriteľov v zmysle uloženého záväzného pokynu.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca majetku úpadcu Oľga Popélyová, nar. 25.01.1974, konkurz vedený Okresným
súdom Prešov pod spisovou značkou 2K/65/2015 týmto v súlade s ustanoveniami § 81 odsek 1 a odsek 2 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vylučuje súpisovú zložku č. 9 majetku, popis: Iná majetková hodnota – 100% - ný obchodný podiel úpadcu
v obchodnej spoločnosti OLAMAR s.r.o., so sídlom Moyzesova 36, 040 01 Košice, IČO: 47 014 296 zo súpisu
všeobecnej podstaty.
V Poprade dňa 6.7.2016
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K016044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Mandúchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovičovo námestie 26, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/26/2013 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/26/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZVEREJNENIE SCHVÁLENÉHO KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 23.07.2013, sp.zn. 1K/26/2013 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Kataríny Mandúchovej, nar. 24.01.1981, bytom Pavlovičovo nám. 26, 080 01 Prešov. Rovnakým uznesením
bol do funkcie správcu majetku úpadcu ustanovený JUDr. Slavomír Dubjel, správca, so sídlom kancelárie Puškinova
16, 080 01 Prešov.
Návrh konečného rozvrhu výťažku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 111/16 dňa 09.06.2016.
Zástupca veriteľov Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, svojím písomným podaním
zo dňa 10.06.2016 súhlasil s návrhom konečného rozvrhu výťažku zo dňa 31.05.2016. Zápisnica o hlasovaní
zástupcu veriteľov, bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. OV 121/2016 dňa 23.06.2016.
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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Konečný rozvrh výťažku
Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 12.07.2013, sp.zn.: 1K/26/2013 súd začal konkurzné konanie voči
dlžníkovi Katarína Mandúchová, nar. 24.01.1981, trvale bytom Pavlovičovo nám. 080 01 Prešov.

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 23.07.2013, sp. zn.: 1K/26/2013 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Kataríny Mandúchovej, nar. 24.01.1981, bytom Pavlovičovo nám. 26, 080 01 Prešov. Rovnakým uznesením
bol do funkcie správcu majetku úpadcu ustanovený JUDr. Slavomír Dubjel, správca, so sídlom kancelárie Puškinova
16, 080 01 Prešov.

Zverejnením v Obchodnom vestníku SR č. OV 153/13 zo dňa 09.08.2013 (K014151) správca zverejnil Súpis
všeobecnej podstaty. Správca svojím zverejnením v Obchodnom vestníku SR č. OV 58/16 (K006523) zo dňa
24.03.2016 zverejnil Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku. V zmysle uvedeného,
Súpis všeobecnej podstaty tvoria nasledovné položky:

Poradové číslo súpisovej zložky: 1
Opis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Evidenčný register: Súpisová hodnota: 1.700 Eur (zostatok v pokladni)

Poradové číslo súpisovej zložky: 2
Opis súpisovej zložky: Pohľadávka z úctu v banke
Zostatková suma: 1,13 Eur
Mena: Eur
Právny dôvod vzniku: úroky na správcovskom účte
Číslo účtu: IBAN SK16 0900 0000 0050 4607 6679
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Súpisová hodnota: 1,13 Eur
Deň zapísania majetku do súpisu: 18.3.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno b) ZKR

Poradové číslo súpisovej zložky: 3
Opis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Celková suma: 8.416,67 Eur
Mena: Eur
Právny dôvod vzniku: § 72 ods. 2 ZKR - zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie január 2014 až február 2016
Súpisová hodnota: 8.416,67 Eur
Deň zapísania majetku do súpisu 18.3.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno b) ZKR

Poradové číslo súpisovej zložky: 4
Opis súpisovej zložky: Nespotrebovaná časť preddavku
Zostatková suma: 663,88 Eur
Mena: Eur
Právny dôvod vzniku: Nespotrebovaná časť preddavku
Číslo účtu: IBAN SK16 0900 0000 0050 4607 6679
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Súpisová hodnota: 663,88 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 18.3.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno d) ZKR

Na vymoženie sumy vo výške 6.240,83 Eur s prísl. bol podaný Návrh na vykonanie exekúcie tejto pohľadávky na
Exekútorský úrad Mgr. Erika Feketeho. Exekučné konanie vo veci oprávneného JUDr. Slavomíra Dubjela, správcu
majetku úpadcu Kataríny Mandúchovej proti povinnému Gioacchino Cacciatore bolo vedené pod sp.zn.: Ex 13/15.
Dňa 08.02.2016 mi bola doručená správa od vyššie spomínaného exekútorského úradu o priebehu exekučného
konania, ktorou súdny exekútor oznámil oprávnenému, že neočakáva úspešné vymoženie pohľadávky. Na základe
uvedeného preto správca zástupcovi veriteľov zaslal Žiadosť o uloženie záväzného pokynu na zastavenie
predmetnej exekúcie z dôvodu, že u povinného nie je v súčasnosti reálna perspektíva vysporiadania záväzkov,
resp. zlepšenia majetkových pomerov. Dňa 01.03.2016 bol do kancelárie správcu doručený záväzný pokyn, ktorým
zástupca veriteľov udelil správcovi súhlas na podanie návrhu na zastavenie exekúcie.

V konkurze nebol žiaden majetok, ktorý by tvoril oddelenú podstatu.

Do konkurzu si prihlásili svoje pohľadávky nasledujúci veritelia:

Por. č. Veriteľ

Číslo pohľadávky

Prihlásená suma

Zistená suma

1.
2.
3.

1/1
2/1 – 2/9
3/1 – 3/4

5.273,10 €
8.278,52 €
30.880,22 €

5.273,10 €
8.278,52 €
30.880,22 €

Slovenská republika – Daňový úrad Prešov
Sociálna poisťovňa, Bratislava
Tatra Banka

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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Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
In. Ľubomír Duplák
FEGA FROST, s.r.o.
(pozn.: prihláška podaná po základnej prihlasovacej lehote)

Deň vydania: 11.07.2016

4/1 – 4/6
5/1

2.850,47 €
7.505,13 €

2.850,47 €
7.505,13 €

6/1 – 6/4

413,39 €

413,39 €

55.200,83 €

55.200,83 €

Spolu:

Rozvrhová časť

I. Výťažok

1. Súpisová zložka majetku: iná majetková hodnota – zostatok v pokladni
Hodnota súpisovej zložky: 1.700 Eur
Speňaženie: úhrada na správcovský účet
Výťažok: 1.700 Eur

1. Súpisová zložka majetku: pohľadávka z účtu v banke
Hodnota súpisovej zložky: 1,13 Eur
Speňaženie: úhrada na správcovský účet
Výťažok: 1,13 Eur

1. Súpisová zložka majetku: iná majetková hodnota – zrážky zo mzdy úpadcu
Hodnota súpisovej zložky: 8.416,67 Eur
Speňaženie: úhrada na správcovský účet
Výťažok: 8.416,67 Eur

1. Súpisová zložka majetku: nespotrebovaná časť preddavku
Hodnota súpisovej zložky: 663,88 Eur
Speňaženie: úhrada na správcovský účet
Výťažok: 663,88 Eur

SPOLU suma výťažku zo všeobecnej podstaty: 10.781,68 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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II. Pohľadávky proti podstate

1. Pohľadávka proti podstate
Právny dôvod: Poštové náklady správcu od vyhlásenia konkurzu
Celá suma: 106,60 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: priebežne
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: priebežne
Veriteľ pohľadávky proti podstate: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: 36 631
124
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky
súpisové zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

2.

Pohľadávka proti podstate

Právny dôvod: Poplatok za vedenie správcovského účtu a daň z úroku od vyhlásenia konkurzu spolu
s náhradou bankových výdavkov do zrušenia konkurzu
Celá suma: 107,27 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: priebežne
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: priebežne
Veriteľ pohľadávky proti podstate: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:
00 151 653
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky
súpisové zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

3.

Pohľadávka proti podstate

Právny dôvod: poskytnutie informácii pri zisťovaní majetku úpadkyne
Celá suma: 24,00 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 7.8.2013
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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Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: 21.8.2013
Veriteľ pohľadávky proti podstate: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00
151 653
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky
súpisové zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

4.

Pohľadávka proti podstate

Právny dôvod: poskytnutie informácii pri zisťovaní majetku úpadkyne
Celá suma: 19,92 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 7.8.2013
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: 21.8.2013
Veriteľ pohľadávky proti podstate: Všeobecná úverová banka, a.s., skrátený názor: VÚB, a.s., Mlynské nivy
1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky
súpisové zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

5.

Pohľadávka proti podstate

Právny dôvod: podanie správy o úpadcovi
Celá suma: 33,00 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 7.8.2013
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: 21.8.2013
Veriteľ pohľadávky proti podstate: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686
930
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky
súpisové zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

6.

Pohľadávka proti podstate
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Právny dôvod: paušálna odmena správcu do konania 1. schôdze veriteľov
Celá suma: 796,66 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 4.2.2014
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: 6.2.2014
Veriteľ pohľadávky proti podstate: JUDr. Slavomír Dubjel, správca, Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky
súpisové zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

7.

Pohľadávka proti podstate

Právny dôvod: preplatenie nákladov – kancelárske potreby
Celá suma: 74,53 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 12.2.2014
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: 12.2.2014
Veriteľ pohľadávky proti podstate: PAPERA s.r.o., Čerešňova 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46 082 182
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky
súpisové zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

8.

Pohľadávka proti podstate

Právny dôvod: preplatenie nákladov – toner do tlačiarne
Celá suma: 38,26 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 7.3.2014
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: 7.4.2014
Veriteľ pohľadávky proti podstate: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, IČO:
36 212 466
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky
súpisové zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

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

Právny dôvod: preplatenie nákladov – kancelárske potreby
Celá suma: 149,51 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 18.12.2014
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: 18.12.2014
Veriteľ pohľadávky proti podstate: Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a.s. /skrátená
verzia obchodného mena/, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 331 131
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky
súpisové zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

10.

Pohľadávka proti podstate

Právny dôvod: trovy exekúcie
Celá suma: 39,83 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 16.3.2016
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: 16.3.2016
Veriteľ pohľadávky proti podstate: Exekútorský úrad, Mgr. Erik Fekete, súdny exekútor, Puškinova 16, 080
01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky
súpisové zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

11.

Pohľadávka proti podstate

Právny dôvod: hotové výdavky – telekomunikačné výdavky od vyhlásenia konkurzu
Celá suma: 30,00 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: priebežne
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: priebežne
Veriteľ pohľadávky proti podstate: JUDr. Slavomír Dubjel, správca, Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky
súpisové zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

12.

Pohľadávka proti podstate

Právny dôvod: Odmena z výťažku (zrážky zo mzdy)
Celá suma: 505,00 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: priebežne
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate:
Veriteľ pohľadávky proti podstate: JUDr. Slavomír Dubjel, správca, Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky
súpisové zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

13.

Pohľadávka proti podstate

Právny dôvod: Odmena z výťažku (zabezpečenie hotovosti)
Celá suma: 20,40 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 21.8.2013
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate:
Veriteľ pohľadávky proti podstate: JUDr. Slavomír Dubjel, správca, Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky
súpisové zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

14.

Pohľadávka proti podstate

Právny dôvod: Súdny poplatok za konkurzné konanie
Celá suma: 17,50 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti podstate:
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate:
Veriteľ pohľadávky proti podstate: Okresný súd Prešov – Slovenská republika
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky
súpisové zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

Na záver týmto správca oznamuje, že v zákonnej 30 dňovej lehote, uplynutej od zverejnenia oznamu o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate vo vydaní Obchodného vestníka č. OV 58/2016 zo dňa 24.03.2016 (K006524),
neboli u správcu uplatnené žiadne odôvodnené námietky voči zoznamu pohľadávok proti podstate.

SPOLU suma pohľadávok proti podstate: 1.962,48 Eur

III. Rozvrh výťažku

-

Výťažok spolu: 10.781,68 Eur

-

Pohľadávky proti podstate spolu: 1.962,48 Eur

-

Suma výťažku určená na uspokojenie prihlásených pohľadávok veriteľov: 8.819,20 Eur

-

Prihlásené pohľadávky veriteľov spolu: 55.200,83 Eur

-

Percentuálny pomer uspokojenia: 15,98 %

Por. č.

Veriteľ

Číslo pohľadávky

Zistená suma

Uspokojenie

1.
2.
3.
4.
5.

Slovenská republika – Daňový úrad Prešov
Sociálna poisťovňa, Bratislava
Tatra banka, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Ing. Ľubomír Duplák
FEGA FROST, s.r.o.
(pozn.: prihláška podaná po základnej prihlasovacej lehote)

1/1
2/1 – 2/9
3/1 – 3/4
4/1 – 4/6
5/1

5.273,10 €
8.278,52 €
30.880,22 €
2.850,47 €
7.505,13 €

842,46 €
1322,62 €
4933,60 €
455,41 €
1199,06 €

6/1 – 6/4

413,39

66,05 €

6.

V Prešove 04.07.2016

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EnergoTerra, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 518 665
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/17/2015 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/17/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z konania zasadnutia veriteľského výboru dlžníka:
EnergoTerra s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO : 46 518 665

spisová značka:

2R/17/2015

miesto konania:

VUB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

dátum konania:

30.06.2016

začiatok schôdze:

14:00 hod.

Prítomní:
1. reštrukturalizačný správca JUDr. Ing. Tomáš Oravec
2. Ing. František Lizák, Ing. Pavel Lupták konatelia spoločnosti EnergoTerra s.r.o.
3. členovia veriteľského výboru:

·
·
·

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, Slovenská republika
BPS PROJEKT CZ s.r.o., Náměstí J. Gagarina 233/1, Ostrava, Česká Republika,
SCHNELL Motoren AG, Hugo-Schrott-Str. 6, Amtzell, Nemecká spolková republika

Program zasadnutia veriteľského výboru :
1.)

Otvorenie

2.)

Správa predkladateľa plánu o zapracovaní pripomienok veriteľov do návrhu reštrukturalizačného plánu ,

3.)

Diskusia

4.)

Hlasovanie o záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu

5.)

Záver

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Otvorenie :
Predseda VV privítal prítomných členov veriteľského výboru ako aj štatutárnych zástupcov dlžníka a správcu
reštrukturalizácie a zároveň konštatoval, že Záverečný návrh prepracovaného reštrukturalizačného plánu mu bol
doručený v zákonom stanovenej lehote, zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade so zákonom a v
zákonom stanovenej lehote. Na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní 3 členovia veriteľského výboru a tento je
uznášania schopný.

1. Správa predkladateľa plánu o zapracovaní pripomienok veriteľov do návrhu reštrukturalizačného plánu :
Predkladateľ návrhu prepracovaného reštrukturalizačného plánu oboznámil prítomných členov veriteľského výboru
s mierou zapracovania pripomienok a návrhov veriteľov v zmysle zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia
veriteľského výboru pričom konštatoval, že boli do plánu zapracované všetky pripomienky a návrhy veriteľov, tak
ako boli doručené správcovi reštrukturalizácie v znení zápisnice zo zasadnutia VV zo dňa 1.6.2016. Miera
uspokojenia veriteľov v skupine nezabezpečených veriteľov bola navýšená uspokojenie vo výške 50% ich zistených
pohľadávok.
1. Diskusia :
Veriteľ a člen VV BPS PROJEKT CZ s.r.o., Náměstí J. Gagarina 233/1, Ostrava, Česká Republika požiadal
predkladateľa plánu o vysvetlenie ako má rozumieť časti plánu v ktorej je predkladateľ plánu povinný predkladať
zabezpečenému veriteľovi VUB a.s. v pláne uvedené finančné dokumenty a plniť stanovené kovenanty
v nadväznosti na možnosť vzniku neúčinnosti plánu v prípade neplnenia týchto povinností. Predkladateľ plánu
vysvetlil, že znenie predmetného textu obsahuje ustanovenia ktoré riešia situáciu výpadku produkcie spôsobenej
tzv. „vyššou mocou“ resp. situáciou ktorú priamo nespôsobil predkladateľ plánu a ďalej uviedol, že povinnosti
uvedené v pláne vo vzťahu k predkladaniu finančných dokumentov iba kopírujú povinnosti ktoré má predkladateľ
plánu aj v súčasnosti a to v zmysle platnej úverovej dokumentácie vo vzťahu k veriteľovi VUB a.s..
1.

Hlasovanie o predloženom záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu :

Predseda VV na základe stanovísk členov VV ako aj výsledku diskusie navrhol aby zasadnutie VV hlasovalo
o Uznesení č. 1 v znení :
„Veriteľský výbor schvaľuje predložený Záverečný návrh prepracovaného reštrukturalizačného plánu
a zároveň žiada reštrukturalizačného správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze veriteľov“.
Predseda VV vyzval členov na hlasovanie o navrhnutom Uznesení č. 1 :
Za hlasovali:

3 hlasy

Proti hlasovali:

0 hlasov

Hlasovania sa zdržalo:

0 hlasov

Výsledok hlasovania :
Uznesenie č. 1 bolo Veriteľským výborom prijaté v navrhovanom znení a plán veriteľským výborom schválený.
1. Záver :
Zasadnutie VV bolo ukončené o 14.25 hod.

V Bratislave dňa: 30.06.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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____________________________
Predseda Veriteľského výboru
VUB a.s.

Príloha č. 1 : prezenčná listina

K016046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Zuzana Žilková - F.P.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 237/95, 991 02 Dolná Strehová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 447 499
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4R/5/2016 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/5/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Ladislav Kokavec, reštrukturalizačný správca dlžníka : Ing. Zuzana Žilková - F.P., s miestom podnikania Hlavná
237/95, 991 02 Dolná Strehová, IČO : 40 447 499 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu: J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 16.30 hod.
Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: 0908 941 647.
Ing. Ladislav Kokavec, správca

K016047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Veliká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 430/8, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/80/2014 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/80/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná
majetková
hodnota:
Úpadca je zamestnancom: FÉNIX, spol. s r. o. Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177B, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 36 443 069. V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. je predmetom zrážka zo mzdy
úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý príjem úpadcu výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, časť mzdy za
mesiac jún 2016, súpisová hodnota majetku: 73,29 €.
JUDr.
správca

Jozef

Beňo,
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K016048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cattleya SK s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 522 568
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Karpatská 5, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/27/2014 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/27/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca JUDr. Adam Puškár úpadcu: Cattleya SK s.r.o., so sídlom Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO:
44 522 568 podľa § 28, ods. 3 ZKR dňa 1.7.2016 zapísal do zoznamu pohľadávok prihlášku č. 1 veriteľa Inšpektorát
práce Bratislava, Za kasárňou 1, Bratislava, IČO: 00 166 367 v celkovej prihlásenej sume 650,- eur.

K016049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Soľár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 3405/22, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2015 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/10/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Slavomír Soľar, týmto podľa ust. § 101 ods. 1 ZKR zasielam
návrh konečného rozvrhu výťažku z majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu.

Súpis všeobecnej podstaty bol publikovaný:
a) v Obchodnom vestníku č. 78/2016 zo dňa 25.04.2016:
súp. zložka majetku č. 1 – iná majetková hodnota : peňažná hotovosť vo výške 1 036,- €
súp. zložka majetku č. 2 – iná majetková hodnota : časť príjmu úpadcu za december 2015 vo výške 463,41 €
súp. zložka majetku č. 3 – iná majetková hodnota : časť príjmu úpadcu za január 2016 vo výške 407,71 €
súp. zložka majetku č. 4 – iná majetková hodnota : časť príjmu úpadcu za február 2016 vo výške 407,71 €
súp. zložka majetku č. 5 – iná majetková hodnota : peňažná hotovosť vo výške 664,- €

b) v Obchodnom vestníku č. 92/2016 zo dňa:
súp. zložka majetku č. 6 – iná majetková hodnota : časť príjmu úpadcu za marec 2016 vo výške 472,60 €
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c) v Obchodnom vestníku č. 109/2016 zo dňa 07.06.2016:
súp. zložka majetku č. 7 – iná majetková hodnota : časť príjmu úpadcu za apríl 2016 vo výške 641,45 €

Do súpisu majetku dlžníka bola zapísaná aj:
súp. zložka majetku č. 8 – iná majetková hodnota : časť príjmu úpadcu za máj 2016 vo výške 407, 71 €, ktorá
zatiaľ nebola publikovaná v Obchodnom vestníku

Keďže na žiadny majetok dlžníka sa nevzťahovalo zabezpečovacie právo, do súpisu oddelenej podstaty nebol
zapísaný žiadny majetok.

Podľa ust. § 91 ods. 1 ZKR za speňažovanie sa považuje aj zabezpečenie peňažnej hotovosti úpadcu, prijímanie
plnení z úpadcových peňažných pohľadávok a pod., pričom takto bol získaný výťažok vo výške 1 700,- € a v zmysle
ust. § 72 ods. 2 ZKR, podľa ktorého príjmy úpadcu podliehajú konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, bol získaný výťažok v celkovej výške 2 800,59 €. Na základe vyššie
uvedeného za celkový výťažok zo speňaženia preto treba pokladať sumu vo výške 4 500,59 €.

K súpisovým zložkám majetku, ktoré tvoria speňaženú všeobecnú podstatu správca priradil nasledujúce pohľadávky
proti podstate:

1. Pohľadávky proti všeobecnej podstate v celkovej výške 2 576,88 €. Tieto pohľadávky predstavujú paušálnu
odmenu správcu vo výške 796,66 € priznanú správcovi Uznesením konkurzného súdu sp. zn.
4K/10/2015-39 zo dňa 05.04.2016, ďalej o náhradu cestovných výdavkov správcu vo výške 214,17 €
vynaložených správcom od vyhlásenia konkurzu do speňaženia vyššie uvedeného majetku úpadcu
zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, súdne poplatky 54,01 €, výživné vo výške 1 200,- € , bankové
poplatky vo výške 42,- € a odmena správcu zo speňaženia vo výške 270,04 €.
2.
a) Správcovi patrí odmena za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu vo výške
225,03 €. Odmena správcu bola vypočítaná podľa ust. § 17 ods. 2 vyhl. MS SR č. 665/2005 Z.z. v znení
platnom v čase vyhlásenia konkurzu tak, že základom pre určenie odmeny podľa ust. § 13 ods. 2 cit.
vyhlášky je suma vo výške 4 500,59 €.
b) Podľa ust. § 10 cit. vyhlášky, ak je správca platiteľom dane z pridanej hodnoty, jeho odmena podľa
tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty. Keďže v danom prípade 20 % DPH zo sumy 225,03 €
je čiastka vo výške 45,01 €, celková odmena správcu predstavuje sumu vo výške 270,04 €.

Z rozvrhovaného výťažku po odpočítaní priradených pohľadávok proti podstate, odmeny správcu z výťažku
a súdneho poplatku, na konečný rozvrh ostáva pre nezabezpečených veriteľov suma vo výške 1 923,71 €, ktorá
sa pomerne medzi veriteľov rozdelí nasledovne:
1. Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
2. ZUNO BANK AG, konajúca prostredníctvom. ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky,
Bratislava
3. CETELEM SLOVENSKO, a.s., Bratislava
4. Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava
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Vzhľadom na vyššie uvedené preto navrhujem schválenie predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku
zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty tak, aby nezabezpečení veritelia boli uspokojení takto :
1. Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava so zistenými
nezabezpečenými pohľadávkami v celkovej výške 29 898,30 € sa podľa predmetného konečného rozvrhu
uspokojuje vo výške 1 560,52 €.
2. ZUNO BANK AG, konajúca prostredníctvom ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky, IČO:
36 867 594, Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, so zistenými nezabezpečenými
pohľadávkami v celkovej výške 4 992,16 € sa podľa predmetného konečného rozvrhu uspokojuje vo
výške 260,47 €.
3. CETELEM SLOVENSKO a.s., IČO: 35 787 783, Panenská 7, Bratislava, so zistenými nezabezpečenými
pohľadávkami v celkovej výške 1 837,97 € sa podľa predmetného konečného rozvrhu uspokojuje vo
výške 95,99 €.
4. Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, so zistenými
nezabezpečenými pohľadávkami v celkovej výške 129,62 € sa podľa predmetného konečného rozvrhu
uspokojuje vo výške 6,73 €.
V súlade s ust. § 101 ods. 1 a § 96 ods. 5 ZKR žiadam o schválenie predloženého návrhu konečného rozvrhu
výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty v lehote do 15 dní od jeho doručenia. V prípade jeho
schválenia súčasne žiadam o oznámenie platobného miesta na poukázanie sumy podľa vyššie uvedeného
návrhu konečného rozvrhu.
V Humennom, 24.06.2016
JUDr. Vladimír Šatník
správca konkurznej podstaty

K016050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elemír Šipoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodná 10145/30, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/8/2016 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/8/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/20 k celku na pozemku s par. č. 1227/31 o výmere 312
m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra “C“, nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.:
Diakovce a zapísaný na LV č. 1406
Súpisová hodnota majetku: 312,- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/20 k celku na pozemku s par. č. 1227/65 o výmere 117
m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra “C“, nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.:
Diakovce a zapísaný na LV č. 140, LV vedený pre kat. úz.: Diakovce
Súpisová hodnota majetku: 117,- EUR
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Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: pozemok s par. č. 1227/35 o výmere 205 m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra “C“,
nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.: Diakovce a zapísaný na LV č. 3519, LV vedený pre kat.
úz.: Diakovce
Súpisová hodnota majetku: 2.050,- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: pozemok s par. č. 1227/83 o výmere 81 m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra “C“,
nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.: Diakovce a zapísaný na LV č. 3519, LV vedený pre kat.
úz.: Diakovce
Súpisová hodnota majetku: 810,- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/20 k celku na stavbe bez súpisného čísla, druh stavby:
hospodárska budova, stavba postavená na pozemku s par. č. 1227/69 o výmere 29 m2, druh pozemku: záhrada,
parcela registra “C“, nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.: Diakovce a zapísaný
na LV č. 1406, LV vedený pre kat. úz.: Diakovce
Súpisová hodnota majetku: 266,- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/20 k celku na stavbe so súp. č.: 670, druh stavby:
rodinný dom, stavba postavená na pozemku s par. č. 1227/67 o výmere 110 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, parcela registra “C“, nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.: Diakovce
a zapísaný na LV č. 1406, LV vedený pre kat. úz.: Diakovce
Súpisová hodnota majetku: 66,- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/20 k celku na pozemku s par. č. 1227/69 o výmere 29
m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra “C“, nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.:
Diakovce a zapísaný na LV č. 140, LV vedený pre kat. úz.: Diakovce
Súpisová hodnota majetku: 26,- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/20 k celku na pozemku s par. č. 1227/68 o výmere 26
m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra “C“, nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.:
Diakovce a zapísaný na LV č. 1406, LV vedený pre kat. úz.: Diakovce, LV vedený pre kat. úz.: Diakovce
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Súpisová hodnota majetku: 26,- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/20 k celku na pozemku s par. č. 1227/67 o výmere 110
m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra “C“, nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.:
Diakovce a zapísaný na LV č. 1406, LV vedený pre kat. úz.: Diakovce,
Súpisová hodnota majetku: 110,- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/20 k celku na pozemku s par. č. 1227/66 o výmere 74
m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra “C“, nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.:
Diakovce a zapísaný na LV č. 1406, LV vedený pre kat. úz.: Diakovce
Súpisová hodnota majetku: 74,- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: pozemok s par. č. 375 o výmere 556 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
parcela registra “C“, nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.: Diakovce a zapísaný na LV č. 75, LV
vedený pre kat. úz.: Diakovce, pozemok sa nachádza v úpadcovom BSM,
Súpisová hodnota majetku: 3.585,- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: pozemok s par. č. 374/1 o výmere 708 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
parcela registra “C“, nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.: Diakovce a zapísaný na LV č. 75, LV
vedený pre kat. úz.: Diakovce, pozemok sa nachádza v úpadcovom BSM,
Súpisová hodnota majetku: 4.565,- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: pozemok s par. č. 370 o výmere 94 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
parcela registra “C“, nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.: Diakovce a zapísaný na LV č. 75, LV
vedený pre kat. úz.: Diakovce, pozemok sa nachádza v úpadcovom BSM
Súpisová hodnota majetku: 606,- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: pozemok s par. č. 369 o výmere 58 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
parcela registra “C“, nachádzajúci sa v okrese: Šaľa, obec: Diakovce, kat. úz.: Diakovce a zapísaný na LV č. 75, LV
vedený pre kat. úz.: Diakovce, pozemok sa nachádza v úpadcovom BSM,
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Súpisová hodnota majetku: 374,- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Opis súpisovej zložka: nespotrebovaná časť preddavku vrátená v zmysle uznesenia Okresného súdu Bratislava
I zo dňa 13.5.2016, č. k.: 8K/8/2016-204,
Súpisová hodnota majetku: 334,37 EUR

Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Opis súpisovej zložka: Vyrovnací podiel úpadcu ako spoločníka v spoločnosti MAJ-STAV, s.r.o. so sídlom
Pazmáňa 2020/30, 927 00 Šaľa, IČO: 43 998 441, zápis v OR OS Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 21435/T o veľkosti
100.000, Sk / 3.319,3918874 Eur, ktorým sa podieľa na základom imaní danej spoločnosti vo výške 50% a to na
základe § 148 ods. 2 OBZ
Súpisová hodnota majetku: 1,- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: Kuchynská trúba zn. ELECTROLUX, kombinovaná plyn a elektrina, vek 10 rokov, vec sa
nachádza v úpadcovom BSM
Súpisová hodnota majetku: 50,- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: Chladnička zn. SPACE PLUS, vek 4 rokov, vec sa nachádza v úpadcovom BSM,
Súpisová hodnota majetku: 50,- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: Práčka zn. ELECTROLUX, vek 4 rokov, vec sa nachádza v úpadcovom BSM,
Súpisová hodnota majetku: 50,- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Opis súpisovej zložka: Televízor zn. PHILIPS, vek 12 rokov, vec sa nachádza v úpadcovom BSM,
Súpisová hodnota majetku: 50,- EUR
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K016051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Adamčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Abovská 67, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/20/2010 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/20/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
· Typ súpisnej položky majetku : Iná majetková hodnota

Popis: V zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. – časť mzdy za mesiac november 2015 (zrážky zo mzdy
úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou).
Súpisová hodnota majetku: 82,21 €
Deň zápisu do súpisu: 11.12.2015

·

Typ súpisnej položky majetku : Iná majetková hodnota

Popis: V zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. – časť mzdy za mesiac december 2015 (zrážky zo mzdy
úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou).
Súpisová hodnota majetku: 83,54 €
Deň zápisu do súpisu: 15.01.2016

·

Typ súpisnej položky majetku : Iná majetková hodnota

Popis: V zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. – časť mzdy za mesiac január 2016 (zrážky zo mzdy úpadcu
v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou).
Súpisová hodnota majetku: 82,21 €
Deň zápisu do súpisu: 05.02.2016

·

Typ súpisnej položky majetku : Iná majetková hodnota

Popis: V zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. – časť mzdy za mesiac február 2016 (zrážky zo mzdy
úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou).
Súpisová hodnota majetku: 82,21 €
Deň zápisu do súpisu: 08.03.2016

·

Typ súpisnej položky majetku : Iná majetková hodnota

Popis: V zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. – časť mzdy za mesiac marec 2016 (zrážky zo mzdy úpadcu
v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou).
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Súpisová hodnota majetku: 56,80 €
Deň zápisu do súpisu: 07.04.2016

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K016052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Žaneta Cseriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitnoostrovská 628/1, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2016 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Andrea Pállová, správca úpadcu: Mgr. Žaneta Cseriová., nar. 11.10.1976, bytom Žitnoostrovská 628/1, 941
23 Andovce, týmto v zmysle ust. §-u 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a §-u 8 ods. 1 zákona č. 8/2005 Z.z. oznamuje,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, a to
v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou poštou:
spravca@spravca.info, alebo telefonicky na mobil. čísle: 0948/400 970.

e-mail:

V Nitre dňa 06.07.2016
JUDr. Andrea Pállová, správca

K016053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Šturcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
C. Majerníka 292/14, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1981
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/53/2015 S 1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/53/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty - doplnenie
Typ súpisovej zložky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma: 48,74
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci 04/2016 v rozsahu, v akom môže byť
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): TECHMAX s. r. o., Dubnická 1032/22, 972 01 Bojnice, IČO: 44477457
Súpisová hodnota: 48,74 EUR
SKKS, k.s., správca

K016054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vojsovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady Cyrila a Metoda 18/7-22, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1970
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/34/2015 S 1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/34/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty - doplnenie
Typ súpisovej zložky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 183,46
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci 05/2016 v rozsahu, v akom môže byť
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): EKOMET – KUPREX spol. s.r.o., Svätoplukova 1730, 020 01 Púchov, IČO: 31 401 546
Súpisová hodnota: 183,46 EUR
SKKS, k.s., správca

K016055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miriam Pulcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 787/4, 036 01 Martin - Jahodníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22. 05. 1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2015- S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 2/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súpisová zložka majetku č. 29 - peňažná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžník: OTP Banka Slovensko, a. s., pobočka Martin, IČO : 31 318 916
Právny dôvod vzniku: Zmluva o OTP konte zo dňa 01. 04. 2015
Popis : zaúčtovanie kladných úrokov na účte konkurznej podstaty
Celková suma: 0,07 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,07 EUR
Deň zápisu : 06. 07. 2016
Dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. b ) ZKR

Aktualizácia zápisu súpisovej zložky majetku č. 3 zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty
súpisová zložka majetku č. 3 - peňažná pohľadávka
Dlžník: MP – TRADE MANAGEMENT spol. s r. o. , Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO : 46 938 222
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac marec 2015 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
Celková suma: 146,82 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 146,82 EUR
Deň zápisu : 4. 5. 2015
Deň aktualizácie szm. č. 3 : 6. 7. 2016
Dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. b ) ZKR

V Martine, dňa 6. 7. 2016
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár

K016056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REMONTMILK s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lastomírska 2, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 577 588
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32K/38/2011 - S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.07.2016

Okresný súd Košice I
32K/38/2011
Iné zverejnenie

JUDr. Roman Zajac, so sídlom kancelárie ul. Letná č. 80, 052 01 Spišská Nová Ves, správca konkurznej podstaty
úpadcu: REMONTMILK s. r. o., Lastomírska č. 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36 577 588, v zmysle záväzného
pokynu veriteľského výboru uloženého dňa 19.10.2015, v súlade s § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje druhé
kolo verejného ponukového konania na predaj súboru pohľadávok úpadcu, ktorý je obsiahnutý v súpise všeobecnej
podstaty zverejnenom dňa 15.06.2012 v obchodnom vestníku č. 115/2012. Súbor pohľadávok, ktorý je predmetom
ponukového konania je uvedený nižšie.
Verejné ponukové konanie bude prebiehať písomnou formou. Návrhy cenovej ponuky musia záujemcovia doručiť do
sídla správcu konkurznej podstaty v zalepenej obálke s označením: Ponukové konanie 32K/38/2011- KONKURZ NEOTVÁRAŤ. Konkrétny záujemca môže podať pre súbor pohľadávok iba jednu ponuku.
Lehota na podanie písomnej ponuky je do sedem kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku. V prípade, že posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty na
podanie ponuky je najbližší pracovný deň. Písomná ponuka musí byť doručená do sídla správcu najneskôr
v posledný deň lehoty do 15:00 hod.
Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať:
- meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného registra,
živnostenského, alebo iného registra, nie starší ako 30 dní, u záujemcov - nie podnikateľov aj kópiu občianskeho
preukazu,
- návrh kúpnej ceny,
- doklad potvrdzujúci, že kúpna cena bola v celosti zložená v prospech účtu zriadeného správcom konkurznej
podstaty: IBAN SK05 5200 0000 0000 1414 1111, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s. a to v lehote na určenej
správcom.
Úspešným navrhovateľom sa stane ten záujemca, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za súbor pohľadávok. Bližšie
informácie môžu záujemcovia získať v sídle správcu, alebo na tel. čísle 0903 600 621, prípadne e-mailom:
roman.zajac@akzajac.eu.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v sídle správcu v nasledujúci pracovný deň po poslednom dni lehoty na
predkladanie ponúk. Osobou zodpovednou za vyhodnotenie ponúk je správca konkurznej podstaty. V prípade, že
ponuka nebude obsahovať predpísané náležitosti a prílohy, alebo bude doručená po lehote, nebude sa na ňu
prihliadať. Správca konkurznej podstaty bude informovať záujemcov, ktorí predložili ponuky o výsledku ponukového
konania do 3 dní od otvorenia obálok. Neúspešným účastníkom uvoľní správca konkurznej podstaty zložené kúpne
ceny do 21 dní od vyhodnotenia ponukového konania.
Súbor pohľadávok tvoriaci predmet ponuky:
P.č. Dlžník - meno a priezvisko/názov

Dátum narodenia/IČO

Číslo faktúry

Celková suma

Mena

IČO 35 821 761

3.228,32

EUR

IČO 31 652 867

142,2

EUR

2.500,00

EUR

Bydlisko/sídlo
Právny dôvod
1.

AQUA GROUP s.r.o.
Hradská 85, 821 07 Bratislava
Platobný rozkaz č. 33Rob/2341/2009 zo dňa 01.10.2009.

3.

CERSPAN s.r.o.
Hollého 7, Michalovce

Platobný rozkaz Okresného súdu Michalovce sp. zn. 12Rob17/2008 zo dňa 14.08.2008
4.

Alexander Černega - DREAL

IČO 30628075

2011045

Andy Warhola 195/28, 06801 Medzilaborce
Záväzok dlžníka vznikol z titulu čiastočne neuhradenej faktúry
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Alexander Černega - DREAL

IČO 30628075

Deň vydania: 11.07.2016
2011047

2.821,68

EUR

6.275,11

EUR

Andy Warhola 195/28, 06801 Medzilaborce
Záväzok dlžníka vznikol z titulu čiastočne neuhradenej faktúry
6.

DELICOM Trading s.r.o.

IČO 35 855 011

Kopčianska 15, 852 05 Bratislava V
Rozsudok Okresného súdu Bratislava III sp. zn. 22Cb/45/08 zo dňa 17.09.2009
7.

DKB-stav, s.r.o.

IČO 36 322 873

2010077

2.011,52

EUR

IČO 36 322 873

2011003

2.100,3

EUR

IČO 36 322 873

2011043

3.352,35

EUR

IČO 36 322 873

2011065

630,55

EUR

IČO 31 693 270

2011058

6.970,8

EUR

IČO 31 659 811

2011092

480

EUR

3.567,00

EUR

7.494,00

EUR

Kubranská 42/52, 911 01 Trenčín
Záväzok dlžníka vznikol z titulu čiastočne neuhradenej faktúry
8.

DKB-stav, s.r.o.
Kubranská 42/52, 911 01 Trenčín
Záväzok dlžníka vznikol z titulu čiastočne neuhradenej faktúry

9.

DKB-stav, s.r.o.
Kubranská 42/52, 911 01 Trenčín
Záväzok dlžníka vznikol z titulu čiastočne neuhradenej faktúry

10. DKB-stav, s.r.o.
Kubranská 42/52, 911 01 Trenčín
Záväzok dlžníka vznikol z titulu čiastočne neuhradenej faktúry
20. ICS, s.r.o. MICHALOVCE
T.J. Moussona 2502/2, 071 01 Michalovce
Záväzok dlžníka vznikol z titulu čiastočne neuhradenej faktúry
21. KEREX s.r.o.
Stavbárov 5845, 071 01 Michalovce
Záväzok dlžníka vznikol z titulu čiastočne neuhradenej faktúry
39. Marcel Zapach - APB

IČO 43 790 925

L.Sáru 2348/4, 07501 Trebišov
Platobný rozkaz Okresného súdu Trebišov sp.zn. 14Rob/6/2010 zo dňa 15.02.2010
40. Ján Pačuta - JPM TRANS

IČO 43 263 062

Hlavná 419/163, Sečovská Polianka
Súdne konanie Okresný súd Vranov nad Topľou

Nominálna hodnota súboru pohľadávok: 41.573,83 EUR

JUDr. Roman Zajac, správca

K016057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Šustek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na drahách 584, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/38/2015 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/38/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Štefan Dostál, správca úpadcu: JUDr. Štefan Dostál, správca úpadcu: Alexander Šustek, nar. 08.12.1953, Na
drahách 584, 908 71 Moravský Sv. Ján, zvoláva opakovanú prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
09.08.2016 o 11.00 hod. v sídle správcu na adrese Robotnícka č. 79, 905 01 Senica, s nasledujúcim programom:
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1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a o stave majetku úpadcu
3. Voľba zástupcu veriteľov (malý konkurz)
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKV
5. Rôzne
6. Záver

Pri prezentácii sa každý účastník preukáže dokladom totožnosti a zástupcovia veriteľov plnou mocou, resp.
dokladom preukazujúcim poverenie zastupovať veriteľa.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K016058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Natália Májková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Gorazda 3002/3, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/8/2016 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Štefan Dostál, ako správca úpadcu: Natália Májková, nar. 03.07.1976, Sv. Gorazda 3002/3, 905 01 Senica,
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 zn. n.p., oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý môže veriteľ zložiť kauciu
v prípade záujmu popretia niektorej z prihlásených pohľadávok. Pri kaucii je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

Číslo bankového účtu:

SK13 1100 0000 0080 1406 3834 (účet vedený v Raiffeisen Bank, a.s.)

Výška kaucie:

350,- EUR

Variabilný symbol:

Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Správa pre prijímateľa:

25K/8/2016 S1148 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie
veriteľa popieranej pohľadávky

JUDr. Štefan Dostál, správca
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K016059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Michalík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domovina 356/103, 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40K/4/2016 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/4/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR sa do zoznamu pohľadávok zapisuje pohľadávka veriteľa:
·

Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008. Prihlásená suma
je 37,20 Eur

JUDr. Viliam Vaňko, správca

K016060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BW a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovo Rakovo, 034 82 Príbovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 753 706
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3R/1/2014/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3R/1/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o opakovanej dražbe
LICITOR group, 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
v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovoľných dražbách nasledovné Oznámenie o opakovanej dražbe:
Dražobník:

LICITOR group, a.s.

Sídlo:

Sládkovičova 6, 010 01 Žilina

IČO:

36 421 561

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka: 10476/L

V zastúpení:

JUDr. Tomáš Šufák, prokurista spoločnosti

Navrhovateľ:

JUDr. Michal Brož

Sídlo kancelárie:

A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
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v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S1490

IČO:

42 214 955
správca úpadcu:
B W a.s.

Sídlo:

Rakovo, 038 42 Rakovo

IČO:

35 753 706

Miesto konania dražby:
miestnosť – na 2. poschodí)
Dátum konania dražby:
Čas otvorenia dražby:

sídlo dražobníka, adresa: Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (zasadacia
03.08.2016
13:00 hod.

(účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)
Dražba:

2. kolo dražby

Predmet dražby:
Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuteľnosti
so všetkými ich súčasťami a príslušenstvom:

List vlastníctva č.
Katastrálne územie:
Obec:
Okres:

5233
Turany
Turany
Martin

Pozemky parcely registra „C“:
Parcelné číslo
3585/4
3586/5
3587/4
3588/6
3589
3590/3

Výmera v m2
5810
5097
186
15595
1029
22461

Druh pozemku
Orná pôda
Vodné plochy
Orná pôda
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy

Umiestnenie pozemku
2
2
2
2
2
2

Spoluvlastnícky podiel

Výmera v m2
2
36

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda

Umiestnenie pozemku
2
2

Spoluvlastnícky podiel
1/1
1/1

1/1

Pozemky parcely registra „E“:
Parcelné číslo
2493/1
2494/1

List vlastníctva č.
Katastrálne územie:
Obec:
Okres:

3267
Turany
Turany
Martin

Pozemky parcely registra „C“:
Parcelné číslo
3595/4

Výmera v m2
7246

Druh pozemku
Orná pôda

Umiestnenie pozemku
2

Spoluvlastnícky podiel
5/6

Výmera v m2
805

Druh pozemku
Orná pôda

Umiestnenie pozemku
2

Spoluvlastnícky podiel
5/6

Pozemky parcely registra „E“:
Parcelné číslo
2501
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(ďalej len „

List vlastníctva č.
Katastrálne územie:
Obec:
Okres:

5317
Turany
Turany
Martin

Pozemky parcely registra „C“:
Parcelné číslo
3590/4
3590/5
3590/7
3590/8

Výmera v m2
2411
2399
3167
3172

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Umiestnenie pozemku
2
2
2
2

Spoluvlastnícky podiel

Výmera v m2
40
52

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda

Umiestnenie pozemku
2
2

Spoluvlastnícky podiel

11/16

Pozemky parcely registra „E“:
Parcelné číslo
2495/1
2495/3

11/16

(ďal

List vlastníctva č.
Katastrálne územie:
Obec:
Okres:

2606
Turany
Turany
Martin

Pozemky parcely registra „C“:
Parcelné číslo
3585/2
3590/12
3590/13
3592/3
3592/4
3593/1

Výmera v m2
22
4699
4235
449
533
541

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Trvalé trávne porasty

Umiestnenie pozemku
2
2
2
2
2
2

Spoluvlastnícky podiel

1/2
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525
4671
2291
4250
2168

Trvalé trávne porasty
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

2
2
2
2
2

Výmera v m2
164
45

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda

Umiestnenie pozemku
2
2

Deň vydania: 11.07.2016

Pozemky parcely registra „E“:
Parcelné číslo
2498/1
2498/3

Spoluvlastnícky podiel
1/2

(ďalej len „predmet dražby“)

List vlastníctva č.
Katastrálne územie:
Obec:
Okres:

2583
Turany
Turany
Martin

Pozemky parcely registra „C“:
Parcelné číslo
3590/15
3591/2
3592/6
3593/4
3593/5
3594/1

Výmera v m2
89
2564
184
1737
4642
103

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Ostatné plochy
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Orná pôda

3594/2

1021

Orná pôda

List vlastníctva č.
Katastrálne územie:
Obec:
Okres:

Umiestnenie pozemku
2
2
2

Spoluvlastnícky podiel

227087/648048
a
3752/40503

2126
Turany
Turany
Martin

Pozemky parcely registra „C“:
Parcelné číslo
3587/2
3587/3
3588/2
3588/3
3588/4

Výmera v m2
4
32
9310
9110
1829

List vlastníctva č.
Katastrálne územie:
Obec:
Okres:

5302
Turany
Turany
Martin

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Umiestnenie pozemku
2
2
2
2
2

Spoluvlastnícky podiel

Druh pozemku

Umiestnenie pozemku

Spoluvlastnícky podiel

599/4320

Pozemky parcely registra „C“:
Parcelné číslo

Výmera v m2
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3595/12
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14
2634
3784
2947
204
243
2874
612

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Ostatné plochy
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

2
2
2
2
2
2
2
2

Výmera v m2
80
83

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda

Umiestnenie pozemku
2
2

Deň vydania: 11.07.2016

1/18

Pozemky parcely registra „E“:
Parcelné číslo
2496/1
2496/3

Spoluvlastnícky podiel
1/18

v príslušnom spoluvlastníckom podiele vo vlastníctve úpadcu: BW a.s., so sídlom
Rakovo, 038 42 Príbovce, IČO: 35 753 706.

Opis predmetu dražby:
plochy

Pozemky – ostatné plochy, orná pôda, vodné

Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Turany, okres Martin,
v okrajovej východnej poľnohospodárskej časti katastra obce, medzi katastrami
obcí Nolčovo a Krpeľany. Terén je rovinatý, prístup po nespevnených
komunikáciách, pozemky sú bez technickej infraštruktúry, úzke centrum obce je
vzdialené vzdušnou čiarou cca. 3 km.

Pozemky – orná pôda, trvalé trávne porasty
Poľnohospodárske pozemky mimo zastavaného územia obcí druhu orná
pôda alebo trvalý trávny porast
Skupina pozemkov I
Predmetné pozemky sa nachádzajú v juhovýchodnej časti katastrálneho územia
Turany, v extraviláne obce. Lokalitu, v ktorej sa pozemky nachádzajú, vymedzuje
na severe Krpeliansky kanál, na juhu rieka Váh, na západe diaľnica D1 a na
východe poľná cesta a štrkové jazero. Najlepší prístup na predmetné pozemky je
po asfaltovej komunikácií z obce Krpeľany smerom do obce Nolčovo, cez most
ponad kanál. Hneď za kanálom začína lokalita s pozemkami. Pozemky nie sú
v súčasnosti využívané na poľnohospodárske účely. Na pozemkoch sa
nenachádzajú žiadne inžinierske siete. Povyšujúci faktor je, že parcely sa
nachádzajú v blízkosti zástavby rodinných domov (intravilán obce Krpeľany) a do
budúcnosti je možnosť vyššieho využitia, než na aké slúžia v súčasnosti, ako
i z dôvodu, že v blízkosti sa nachádza miestne jazero. Na niektoré susedné parcely
už bolo vydané územné rozhodnutie na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu
– štrkopieskov, ktoré má platnosť do 31.12.2016, kde je následná možnosť využitia
pozemkov na rekreačné účely.
Skupina pozemkov II
Predmetné pozemky sa nachádzajú v juhovýchodnej časti katastrálneho územia
Turany, v extraviláne obce. Lokalitu, v ktorej sa pozemky nachádzajú, vymedzuje
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Turany, v extraviláne obce. Lokalitu, v ktorej sa pozemky nachádzajú, vymedzuje
na severe Krpeliansky kanál, na juhu rieka Váh, na západe diaľnica D1 a na
východe štrkovecké jazero. Najlepší prístup na predmetné pozemky je po asfaltovej
komunikácií z obce Krpeľany smerom do obce Nolčovo, cez most ponad kanál.
Hneď za kanálom začína lokalita s pozemkami. Pozemky nie sú v súčasnosti
využívané na poľnohospodárske účely. Na pozemkoch sa nenachádzajú žiadne
inžinierske siete, okrem elektrického vedenia, prechádzajúceho okrajom parciel č.
KN-C 3595/4, 3594/1, 3594/2, 3594/3, 3593/4, 3593/5. Povyšujúcim faktorom je, že
parcely sa nachádzajú v blízkosti zástavby rodinných domov (intravilán obce
Krpeľany) a do budúcnosti je možnosť vyššieho využitia, než na aké slúžia
v súčasnosti, ako i z dôvodu, že v blízkosti sa nachádza miestne jazero. Na
niektoré parcely už bolo vydané územné rozhodnutie na dobývanie ložiska
nevyhradeného nerastu – štrkopieskov, ktoré má platnosť do 31.12.2016, kde je
následná možnosť využitia pozemkov na rekreačné účely.

Opis stavu predmetu dražby:
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.
Predmet dražby nie je v súčasnosti užívaný úpadcom. Pozemky sa v súlade
s ustanovením § 2 ods. 2 písm. c) bod 1 nepovažujú za poľnohospodársky
pozemok podľa zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva
poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Práva a záväzky
viaznuce na predmete
dražby:

LV č. 5233

Zmluva o zriadení záložného práva č. 16/012/08na pozemky parc.č.
2491/1,2491/2,2491/3,2491/4, v prospech záložného veriteľa: Dexia banka
Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 - V 6150/08 zo dňa
03.12.2008; vz 619/08 - Kúpna zmluva - V 6362/08; vz 643/08 - Zápisom GP č.
44/2009 zanikli pozemky na LV 5233 KNE 2491/1, 2491/2, 2491/3, 2491/4, z LV
5303 zanikol pozemok KNE 2493/2 a bola znížená výmera KNE 2493/1, z LV 5215
zanikol pozemok KNE 2494/2 a bola znížená výmera KNE 2494/1 a boli
novovytvorené pozemky KNC 3588/6, 3590/3, 3589, 3588/6, 3585/4,3586/5,3587/4
-Z
109/10; vz 100/10 (LV 5233,5303,5215 boli zlúčené do LV 5233);

Zmluva o zriadení záložného práva č. 16/012B/08 na pozemky KNE 2493/1, 2493/2
(pôvodne na LV 5303), v prospech záložného veriteľa: Dexia banka Slovensko a.s.,
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 - V 791/10 zo dňa 25.02.2010; vz
99/10 - Zápisom GP č. 44/2009 zanikli pozemky na LV 5233 KNE 2491/1, 2491/2,
2491/3, 2491/4, z LV 5303 zanikol pozemok KNE 2493/2 a bola znížená výmera
KNE 2493/1, z LV 5215 zanikol pozemok KNE 2494/2 a bola znížená výmera KNE
2494/1 a boli novovytvorené pozemky KNC 3588/6, 3590/3, 3589, 3588/6,
3585/4,3586/5,3587/4 – Z 109/10; vz 100/10 (LV 5233,5303,5215 boli zlúčené do
LV 5233);
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Zmluva o zriadení záložného práva č. 16/012/08 na pozemky parc.č. 2494/1,
2494/2, (pôvodne na LV 5215), v prospech záložného veriteľa: Dexia banka
Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 – V 6150/08 zo dňa
03.12.2008; vz 619/08 - Kúpna zmluva - V 6362/08; vz 643/08 - Zápisom GP č.
44/2009 zanikli pozemky na LV 5233 KNE 2491/1, 2491/2, 2491/3, 2491/4, z LV
5303 zanikol pozemok KNE 2493/2 a bola znížená výmera KNE 2493/1, z LV 5215
zanikol pozemok KNE 2494/2 a bola znížená výmera KNE 2494/1 a boli
novovytvorené pozemky KNC 3588/6, 3590/3, 3589, 3588/6, 3585/4,3586/5,3587/4
– Z 109/10; vz 100/10 (LV 5233,5303,5215 boli zlúčené do LV 5233);

Rozhodnutie
Daňového
úradu
Žilina,
Janka
Kráľa
2,
Žilina,
č.
9500/501/5/2886368/2012/Lin zo dňa 09.10.2012 o zriadení záložného práva na
pozemky registra C KN parc.č. 3585/4, 3587/4, 3588/6, 3590/3, 3586/5, 3589 - Z
3989/12, zápis vykonaný dňa 13.11.2012; vz 574/12 * Oznámenie č.
9500503/5/1335078/2014/Lin zo dňa 03.04.2014 o oprave chyby v rozhodnutí č. č.
9500/501/5/2886368/2012/Lin zo dňa 09.10.2012 - Z 1428/14, zápis vykonaný na
10.04.2014; vz 193/14 * Oznámenie Daňového úradu Žilina č. 21502466/2015 zo
dňa 21.12.2015 o postúpení daňového nedoplatku na Slovenskú konsolidačnú,
a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, Bratislava - Z 9/2016, zápis vykonaný dňa
05.01.2016; vz 5/16

Poznámky:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva - Prima banka Slovensko, a.s., IČO:
31 575 951, Hodžova 11, Žilina, na pozemky registra C KN parc.č. 3585/4, 3586/5,
3587/4, 3588/6, 3589, 3590/3, na pozemok registra E KN parc.č. 2494/1. Výkon
záložného práva bude realizovaný predajom zálohu na dražbe - P 71/13, zápis
vykonaný dňa 04.03.2013; vz 96/13;

Oznámenie o začatí výkonu záložného práva - Prima banka Slovensko, a.s., IČO:
31 575 951, Hodžova 11, Žilina, na pozemok registra E KN parc.č. 2493/1. Výkon
záložného práva bude realizovaný predajom zálohu na dražbe - P 183/13, zápis
vykonaný dňa 03.04.2013; vz 150/13;

Konanie o určenie neplatnosti právneho úkonu na základe návrhu podaného
navrhovateľom BW, a.s., IČO: 35 753 706, Rakovo proti odporcovi Prima banka
Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, Žilina vedené na Okresnom súde Martin sp.zn.
17Cb/71/2013 - P 211/2013, zápis vykonaný dňa 02.05.2013; vz 215/13

Oznámenie o vyhlásení konkurzu proti vlastníkovi nehnuteľností na základe
Uznesenia Okresného súdu v Žiline zo dňa 28.08.2014, č.k. 3R/1/2014 (citované
uznesenie uverejnené v Obchodnom vestníku č. 170/2014 dňa 05.09.2014) - P
695/14, zápis vykonaný dňa 26.11.2014; vz 1331/14.

Iné údaje:
GP č. 44/2009 - Z 109/10; vz 100/10
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Rozhodnutie ObPÚ-2012/00828--SIS, zo dňa 19.10.2012 o trvalom odňatí
poľnohospodárskej pôdy - R 649/12; vz 584/12

LV č. 3267
Zmluva o zriadení záložného práva č. 16/012/08 na pozemok parc.č. 2501, v
spoluvlastníckom podiele 5/6, v prospech záložného veriteľa: Dexia banka
Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 – V 6150/08 zo dňa
03.12.2008; vz 619/08 - Kúpna zmluva - V 6362/08; vz 643/08 - Zápisom GP č.
44/2009 bola znížená výmera pozemku KNE 2501 a bol novovytvorený pozemok
KNC 3595/4 – Z 109/10; vz 100/10;

Rozhodnutie Daňového úradu Žilina č. 9500501/5/2886025/2012/Lin zo dňa
09.10.2012 o zriadení záložného práva na pozemok registra C KN parc.č. 3595/4 a
na pozemok registra E KN parc.č. 2501 - Z 3988/12, zápis vykonaný dňa
26.10.2012; vz 556/12 * Oznámenie Daňového úradu Žilina č. 21502466/2015 zo
dňa 21.12.2015 o postúpení daňového nedoplatku na Slovenskú konsolidačnú,
a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, Bratislava - Z 9/2016, zápis vykonaný dňa
05.01.2016; vz 5/16

Poznámky:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva - Prima banka Slovensko, a.s., IČO:
31 575 951, Hodžova 11, Žilina, na pozemok registra C KN parc.č. 3595/4, na
pozemok registra E KN parc.č. 2501. Výkon záložného práva bude realizovaný
predajom zálohu na dražbe – P 71/13, zápis vykonaný dňa 04.03.2013; vz 96/13;

Konanie o určenie neplatnosti právneho úkonu na základe návrhu podaného
navrhovateľom BW, a.s., IČO: 35 753 706, Rakovo proti odporcovi Prima banka
Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, Žilina vedené na Okresnom súde Martin sp.zn.
17Cb/71/2013 - P 211/2013, zápis vykonaný dňa 02.05.2013; vz 215/13

Oznámenie o vyhlásení konkurzu proti vlastníkovi nehnuteľností na základe
Uznesenia Okresného súdu v Žiline zo dňa 28.08.2014, č.k. 3R/1/2014 (citované
uznesenie uverejnené v Obchodnom vestníku č. 170/2014 dňa 05.09.2014) - P
695/14, zápis vykonaný dňa 26.11.2014; vz 1331/14.

Iné údaje:
GP č. 44/2009 - Z 109/10; vz 100/10

LV č. 5317
Zmluva

o

zriadení

záložného

práva

č.

16/012/08

na

pozemky
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Zmluva o zriadení záložného práva č. 16/012/08 na pozemky parc.č.
2495/1,2495/2,2495/3,2495/4, v spoluvlastníckom podiele 11/16, v prospech
záložného veriteľa: Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO:
31 575 951 - V 6150/08 zo dňa 03.12.2008; vz 619/08 - Kúpna zmluva - V 6362/08;
vz 643/08 - Zápisom GP č. 44/2009 zanikli pozemky KNE 2495/2, 2495/4, bola
znížená výmera pozemkov KNE 2495/1, 2495/3 a boli novovytvorené pozemky
KNC 3590/4, 3590/7, 3590/5, 3590/8 - Z 109/10; vz 100/10;

Rozhodnutie Daňového úradu ŽIlina č. 9500501/5/2884324/2012/Lin, zo dňa
09.10.2012 o zriadení záložného práva na pozemky registra C KN parc.č. 3590/4,
3590/5, 3590/7, 3590/8 - Z 3987/12, zápis vykonaný dňa 26.10.2012; vz 554/12 *
Oznámenie Daňového úradu Žilina č. 21502466/2015 zo dňa 21.12.2015 o
postúpení daňového nedoplatku na Slovenskú konsolidačnú, a.s., IČO: 35 776 005,
Cintorínska 21, Bratislava - Z 9/2016, zápis vykonaný dňa 05.01.2016; vz 5/16

Poznámky:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva - Prima banka Slovensko, a.s., IČO:
31 575 951, Hodžova 11, Žilina, na pozemky registra C KN parc.č. 3590/4, 3590/5,
3590/7, 3590/8, na pozemky registra E KN parc.č. 2495/1, 2495/3. Výkon
záložného práva bude realizovaný predajom zálohu na dražbe - P 71/13, zápis
vykonaný dňa 04.03.2013; vz 96/13;
Konanie o určenie neplatnosti právneho úkonu na základe návrhu podaného
navrhovateľom BW, a.s., IČO: 35 753 706, Rakovo proti odporcovi Prima banka
Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, Žilina vedené na Okresnom súde Martin sp.zn.
17Cb/71/2013 - P 211/2013, zápis vykonaný dňa 02.05.2013; vz 215/13

Oznámenie o vyhlásení konkurzu proti vlastníkovi nehnuteľností na základe
Uznesenia Okresného súdu v Žiline zo dňa 28.08.2014, č.k. 3R/1/2014 (citované
uznesenie uverejnené v Obchodnom vestníku č. 170/2014 dňa 05.09.2014) - P
695/14, zápis vykonaný dňa 26.11.2014; vz 1331/14.

Iné údaje:
GP č. 44/2009 - Z 109/10; vz 100/10

LV č. 2606
Zmluva o zriadení záložného práva č. 16/012/08 na pozemky parc.č.
2498/1,2498/2,2498/3,2498/4, v spoluvlastníckom podiele 1/2, v prospech
záložného veriteľa: Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO:
31 575 951 - V 6150/08 zo dňa 03.12.2008; vz 619/08 - Kúpna zmluva - V 6362/08;
vz 643/08 - Zápisom GP č. 44/2009 zanikli pozemky KNE 2498/2, 2498/4, bola
znížená výmera pozemkov KNE 2498/1, 2498/3 a boli novovytvorené pozemky
KNC 3595/14, 3595/15, 3592/3, 3590/12, 3585/2, 3595/16, 3593/1, 3593/2,
3595/17, 3592/4, 3590/13 - Z 109/10; vz 100/10;

Rozhodnutie Daňového úradu Žilina č. 9500501/5/3586260/2012/Lin, zo dňa
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03.12.2012 o zriadení záložného práva na pozemky registra C KN parc.č. 3585/2,
3590/12, 3590/13, 3595/14, 3595/15, 3595/16, 3595/17, 3592/3, 3592/4, 3593/1,
3593/2, v spoluvlastníckom podiele 1/2 - Z 4784/12, zápis vykonaný dňa
31.12.2012; vz 657/12 * Oznámenie Daňového úradu Žilina č. 21502466/2015 zo
dňa 21.12.2015 o postúpení daňového nedoplatku na Slovenskú konsolidačnú,
a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, Bratislava - Z 9/2016, zápis vykonaný dňa
05.01.2016 vz 5/16

Poznámky:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva - Prima banka Slovensko, a.s., IČO:
31 575 951, Hodžova 11, Žilina, na pozemky registra C KN parc.č. 3585/2,
3590/12, 3590/13, 3592/3, 3592/4, 3593/1, 3593/2, 3595/14, 3595/15, 3595/16,
3595/17, na pozemky registra E KN parc.č. 2498/1, 2498/3. Výkon záložného práva
bude realizovaný predajom zálohu na dražbe - P 71/13, zápis vykonaný dňa
04.03.2013; vz 96/13

Konanie o určenie neplatnosti právneho úkonu na základe návrhu podaného
navrhovateľom BW, a.s., IČO: 35 753 706, Rakovo proti odporcovi Prima banka
Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, Žilina vedené na Okresnom súde Martin sp.zn.
17Cb/71/2013 - P 211/2013, zápis vykonaný dňa 02.05.2013; vz 215/13
Oznámenie o vyhlásení konkurzu proti vlastníkovi nehnuteľností na základe
Uznesenia Okresného súdu v Žiline zo dňa 28.08.2014, č.k. 3R/1/2014 (citované
uznesenie uverejnené v Obchodnom vestníku č. 170/2014 dňa 05.09.2014) - P
695/14, zápis vykonaný dňa 26.11.2014; vz 1331/14.

Iné údaje:
PKN VL 2102
GP č. 44/2009 - Z 109/10; vz 100/10

LV č. 2583
Zmluva o zriadení záložného práva č. 16/012/08 na pozemky parc. č. 2500/1,
2500/2, 2500/3, 2500/4, 2500/5, v spoluvlastníckom podiele 227087/648048, v
prospech záložného veriteľa: Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11
Žilina, IČO: 31 575 951 - V 6150/08 zo dňa 03.12.2008; vz 619/08 * V 3535/15; vz
1255/15 * V 3465/15; vz 1386/15 - Kúpna zmluva - V 6362/08; vz 643/08 - Zápisom
GP č. 44/2009 bola znížená výmera pozemkov KNE 2500/1, 2500/2, 2500/3,
2500/4, 2500/5 a boli novovytvorené pozemky KNC 3595/5, 3594/1, 3594/2,
3595/6, 3593/4, 3593/5, 3595/7, 3595/8, 3595/9, 3592/6, 3591/2, 3590/15 - Z
109/10; vz 100/10;

Záložné právo č. 16/012A/08 v prospech Dexia banka Slovensko a.s., IČO: 31 575
951, Hodžova 11, Žilina na pozemky registra C KN parc.č. 3590/15, 3591/2, 3592/6,
3593/4, 3593/5, 3594/1, 3594/2, 3595/5, 3595/6, 3595/7, 3595/8, 3595/9, na
pozemky registra E KN parc.č. 2500/1, 2500/2, 2500/3, 2500/4, 2500/5, v podiele
3752/40503 - Záložná zmluva V 1560/12, vklad zo dňa 06.06.2012; vz 304/12 * V
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3752/40503 - Záložná zmluva V 1560/12, vklad zo dňa 06.06.2012; vz 304/12 * V
3535/15; vz 1255/15 * V 3465/15; vz 1386/15;

Poznámky:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva - Prima banka Slovensko, a.s., IČO:
31 575 951, Hodžova 11, Žilina, na pozemky registra C KN parc.č. 3590/15,
3591/2, 3592/6, 3593/4, 3593/5, 3594/1, 3594/2, na pozemky registra E KN parc.č.
2500/1, 2500/2, 2500/3, 2500/4, 2500/5. Výkon záložného práva bude realizovaný
predajom zálohu na dražbe - P 71/13, zápis vykonaný dňa 04.03.2013; vz 96/13 * V
3535/15; vz 1255/15 * V 3465/15; vz 1386/15;

Konanie o určenie neplatnosti právneho úkonu na základe návrhu podaného
navrhovateľom BW, a.s., IČO: 35 753 706, Rakovo proti odporcovi Prima banka
Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, Žilina vedené na Okresnom súde Martin sp.zn.
17Cb/71/2013 - P 211/2013, zápis vykonaný dňa 02.05.2013; vz 215/13

Oznámenie o vyhlásení konkurzu proti vlastníkovi nehnuteľností na základe
Uznesenia Okresného súdu v Žiline zo dňa 28.08.2014, č.k. 3R/1/2014 (citované
uznesenie uverejnené v Obchodnom vestníku č. 170/2014 dňa 05.09.2014) - P
695/14, zápis vykonaný dňa 26.11.2014; vz 1331/14;

Oznámenie o začatí výkonu záložného práva - Prima banka Slovensko, a.s., IČO:
31 575 951, Hodžova 11, Žilina, na pozemky registra C KN parc.č. 3590/15,
3591/2, 3592/6, 3593/4, 3593/5, 3594/1, 3594/2, na pozemky registra E KN parc.č.
2500/1, 2500/2, 2500/3, 2500/4, 2500/5. Výkon záložného práva bude realizovaný
predajom zálohu na dražbe - P 71/13, zápis vykonaný dňa 04.03.2013; vz 96/13 * V
3535/15; vz 1255/15 * V 3465/15; vz 1386/15;

Konanie o určenie neplatnosti právneho úkonu na základe návrhu podaného
navrhovateľom BW, a.s., IČO: 35 753 706, Rakovo proti odporcovi Prima banka
Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, Žilina vedené na Okresnom súde Martin sp.zn.
17Cb/71/2013 - P 211/2013, zápis vykonaný dňa 02.05.2013; vz 215/13

Oznámenie o vyhlásení konkurzu proti vlastníkovi nehnuteľností na základe
Uznesenia Okresného súdu v Žiline zo dňa 28.08.2014, č.k. 3R/1/2014 (citované
uznesenie uverejnené v Obchodnom vestníku č. 170/2014 dňa 05.09.2014) - P
695/14, zápis vykonaný dňa 26.11.2014; vz 1331/14.

Iné údaje:
PKN.VL.C.1647
VZ 6/68-VYVLASTNENYCH 19M2 Z KN.P.C.2500/1
GP č. 44/2009 - Z 109/10; vz 100/10
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LV č. 2126
Zmluva o zriadení záložného práva č. 16/012/08 na pozemky parc.č.
2489/1,2489/2,2489/3, v spoluvlastníckom podiele 599/4320, v prospech záložného
veriteľa: Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 V 6150/08 zo dňa 03.12.2008; vz 619/08 - Kúpna zmluva - V 6362/08; vz 643/08 Zápisom GP č. 44/2009 zanikli pozemky KNE 2489/1, 2489/2, 2489/3 a boli
novovytvorené pozemky KNC 3588/2, 3588/3, 3587/2, 3588/4, 3587/3 - Z 109/10;
vz 100/10;

Poznámky:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva - Prima banka Slovensko, a.s., IČO:
31 575 951, Hodžova 11, Žilina, na pozemky registra C KN parc.č. 3587/2, 3587/3,
3588/2, 3588/3, 3588/4. Výkon záložného práva bude realizovaný predajom zálohu
na dražbe - P 71/13, zápis vykonaný dňa 04.03.2013; vz 96/13;

Konanie o určenie neplatnosti právneho úkonu na základe návrhu podaného
navrhovateľom BW, a.s., IČO: 35 753 706, Rakovo proti odporcovi Prima banka
Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, Žilina vedené na Okresnom súde Martin sp.zn.
17Cb/71/2013 - P 211/2013, zápis vykonaný dňa 02.05.2013; vz 215/13

Oznámenie o vyhlásení konkurzu proti vlastníkovi nehnuteľností na základe
Uznesenia Okresného súdu v Žiline zo dňa 28.08.2014, č.k. 3R/1/2014 (citované
uznesenie uverejnené v Obchodnom vestníku č. 170/2014 dňa 05.09.2014) - P
695/14, zápis vykonaný dňa 26.11.2014; vz 1331/14.

Iné údaje:
GP č. 44/2009 - Z 109/10; vz 100/10

LV č. 5302
Zmluva o zriadení záložného práva č. 16/012/08 na pozemky parc. č. 2496/1,
2496/2, 2496/3, 2496/4, v spoluvlastníckom podiele 1/18, v prospech záložného
veriteľa: Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 V 6150/08 zo dňa 03.12.2008; vz 619/08 - Kúpna zmluva - V 6362/08; vz 643/08 Zápisom GP č. 44/2009 zanikli pozemky KNE 2496/2, 2496/4, bola znížená výmera
pozemkov KNE 2496/1, 2496/3 a boli novovytvorené pozemky KNC 3590/6,
3595/10, 3590/9, 3595/11, 3595/12, 3592/1, 3590/10, 3585/3 – Z 109/10; vz
100/10;

Poznámky:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva - Prima banka Slovensko, a.s., IČO:
31 575 951, Hodžova 11, Žilina, na pozemky registra C KN parc.č. 3585/3, 3590/6,
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

60

Obchodný vestník 132/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.07.2016

31 575 951, Hodžova 11, Žilina, na pozemky registra C KN parc.č. 3585/3, 3590/6,
3590/9, 3590/10, 3592/1, 3595/10, 3595/11, 3595/12, na pozemky registra E KN
parc.č. 2496/1, 2496/3. Výkon záložného práva bude realizovaný predajom zálohu
na dražbe - P 71/13, zápis vykonaný dňa 04.03.2013; vz 96/13;

Konanie o určenie neplatnosti právneho úkonu na základe návrhu podaného
navrhovateľom BW, a.s., IČO: 35 753 706, Rakovo proti odporcovi Prima banka
Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, Žilina vedené na Okresnom súde Martin sp.zn.
17Cb/71/2013 - P 211/2013, zápis vykonaný dňa 02.05.2013; vz 215/13

Oznámenie o vyhlásení konkurzu proti vlastníkovi nehnuteľností na základe
Uznesenia Okresného súdu v Žiline zo dňa 28.08.2014, č.k. 3R/1/2014 (citované
uznesenie uverejnené v Obchodnom vestníku č. 170/2014 dňa 05.09.2014) - P
695/14, zápis vykonaný dňa 26.11.2014; vz 1331/14.

Iné údaje:
GP č. 44/2009 - Z 109/10; vz 100/10
Poznámka:
Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa
udelením príklepu. PRECHODOM vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú
všetky záložné práva postupom podľa § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 z. z. o
konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, ak predtým nezanikli
postupom podľa § 28 ods. 2 uvedeného zákona.
Všeobecná
z.:
znalecký posudok č.:

hodnota podľa
460.080,12 €

vyhlášky 492/2004

Z.

21/2015 zo dňa 05.12.2015

vypracoval:

Ing. Darina Kalabusová, znalec v odbore poľnohospodárstvo

znalecký posudok č.:

160/2015 zo dňa 20.11.2015

vypracoval:

Ing. Ján Greguš, znalec v odbore stavebníctvo

Najnižšie podanie:

400.000,- €

Minimálne prihodenie: 200,- €
Dražobná zábezpeka:

49.000,- €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.:
2621858260/1100, vedený v Tatra banka, a.s. pod V.S.: 5091215 (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom
povoleným spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky.

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
1.originál príkazu na úhradu
peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený
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peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený
k dražbe, ak do
otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet
dražobníka.
2.hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
3.originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej
záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

kartou.

Najneskôr do otvorenia dražby.

Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky:
LICITOR group, a.s. Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, alebo v
mieste konania dražby, najneskôr pred otvorením dražby.
Vrátenie dražobnej zábezpeky:
Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú
zábezpeku v hotovosti, bude dražobná zábezpeka vrátená hneď po skončení dražby.Neúspešným účastníkom
dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, bude dražobná zábezpeka
vrátená bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet označený účastníkom
dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet
dražobníka č. 2621858260/1100, vedený v Tatra banka a.s. (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK
1411 0000 0000 2621 8582 60) a to do 45 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi
započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je
vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
Termín obhliadky:

1. 15.07.2016 o 11:00 hod.
2. 27.07.2016 o 11:00 hod.
Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia
telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č. :
0917/450 628. Stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom Turany,
Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany.
Obhliadky je možné vykonať aj mimo termínov stanovených v oznámení o dražbe
po predchádzajúcej dohode s dražobníkom. Bližšie informácie a pokyny na tel.:
041/763 22 34.
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.
Nadobudnutie vlastníckeho
práva k predmetu
dražby:
Ak
vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na
neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného
odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o
vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje
notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného
odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5 dní.
Podmienky odovzdania predmetu dražby:
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
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vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo
osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť je predchádzajúci vlastník povinný
v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách, odovzdať vydražený predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez
zbytočných prieťahov vydražiteľovi. V prípade, ak predchádzajúci vlastník
neposkytne nevyhnutnú súčinnosť pri odovzdaní predmetu dražby a v prípade
akejkoľvek spôsobenej škody, ktorá by vznikla v súvislosti s jeho protiprávnym
konaním, môže byť zaviazaný na jej úhradu podľa § 33 ods. 8 zákona č. 527/2002
Z. z. o dobrovoľných dražbách v spojitosti s § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Všetky náklady spojené s odovzdaní a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.
Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na
vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby.

Upozornenie:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá
spĺňa podmienky ustanovené zákonom č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a
dostavila sa s cieľom urobiť podanie.

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné
práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na
dražbe ako dražitelia.
Poučenie:

V zmysle § 21 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí,
že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby.
Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa
osobitného predpisu;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby
aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť
dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť
príslušnému katastrálnemu odboru začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá
osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky
príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Ak je dražba zmarená vydražiteľom, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom
vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa
koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená
vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po
úhrade nákladov dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti
vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie
dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú
nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj na náklady opakovanej
dražby konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
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(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia
dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým
istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby,
ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.
Notár osvedčujúci priebeh dražby:
JUDr. Martina Klinovská, so sídlom M. R. Štefánika 519, 028 01 Trstená.

V Ružomberku dňa 6.7.2016
JUDr. Michal Brož, správca

K016061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Ležovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karloveská 47, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Holubyho 16, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2012 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4k/10/2012 S1260
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení rozvrhu pre veriteľov dlžníka v konaní o oddlžení po uplynutí druhého skúšobného
roka a o uspokojení pohľadávok podľa zostaveného rozvrhu
Okresný súd Bratislava I. uznesením zo dňa 14.07.2014 povolil oddlženie dlžníka: Martin Ležovič, nar.
24.01.1978, bytom Karloveská 47, 841 04 Bratislava. Uznesenie o povolení oddlženia bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku dňa 18. 07.2014. Súd ustanovil správcu: Ing. Viera Fraňová, so sídlom kancelárie Holubyho
16, 902 01 Pezinok, značka správcu: S1260.
Dlžníkovi bolo uznesením o povolení oddlženia uložené okrem nepeňažných povinností poskytnúť správcovi na
konci každého skúšobného roka sumu 2 156,28 € na uspokojenie pohľadávok veriteľov; ak by táto suma
presiahla 70 % z čistého príjmu dlžníka, dlžník je povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky najviac vo výške
70 % z čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok. Dlžník poukázal určené finančné prostriedky vo výške 2 156,28
€ bezhotovostným prevodom na účet určený správcom dňa 6.7.2016.
Správca po odpočítaní odmeny vo výške 398,33 € (správca je platiteľom DPH, hodnota odmeny podľa vyhlášky sa
zvyšuje o hodnotu DPH), použil čiastku vo výške 1 757,95 € na uspokojenie pohľadávok veriteľov nasledovne:
ASTER spol. s.r.o. (IČO: 31319807) – 3,69 €
Daňový úrad, finančné riaditeľstvo – 226,46 € (VS 109543312)
Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. (IČO: 35942436) – 13,82 € (VS 8512000180)
OTP Banka Slovensko a.s. (IČO: 31318916) – 999,15 € (VS 9545154)
Platiť sa oplatí, s.r.o. (IČO: 45684618) – 188,69 € (VS 179129460)
Pohotovosť, s.r.o. (IČO: 35807598) – 116,53 € (VS 1880025)
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Slovenská konsolidačná, a.s. (IČO: 35776005) – 22,19 € (VS 9060312109, KS 2)
Slovenská konsolidačná, a.s. (IČO: 35776005) – 104,47 € (VS 9060312109, KS 2)
Tatra Banka, a.s. (IČO: 00686930) – 3,67 € (VS 7801246112)
UniCredit Bank Slovakia a.s. (IČO: 00681709) – 79,28 €
Vyššie uvedené finančné čiastky na uspokojenie pohľadávok veriteľov boli uhradené dňa 6.7.2016.

Dňa 6.7.2016 Ing. Mgr. Viera Fraňová, správca v konaní o oddlžení

K016062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čingovská 1377/4, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.5.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2015 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov prihlásených pohľadávok doplnenie
Schválený návrh konečného rozvrhu výťažku na uspokojenie veriteľa prihlásených pohľadávok v prvom rade bol
zverejnený bol v OV č. 121/2016 dňa 23.06.2016.Správca v OV č. 122/2016 dňa 24.06.2016 zverejnil zaradenie
zvyšku výťažku zo speňaženia súboru nehnuteľného majetku evidovaných na LV 13366 z oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa s právom v prvom poradí – Bytové hospodárstvo s.r.o. do oddelenej podstaty ďalšieho
zabezpečeného veriteľa – ČSOB, a.s..Schválený návrh konečného rozvrhu výťažku na uspokojenie zabezpečeného
veriteľa a nezabezpečených veriteľov prihlásených pohľadávok bol zverejnený v OV č. 123/2016 dňa 27.06.2016.
V súlade so schváleným návrhom konečného výťažku na uspokojenie zabezpečeného veriteľa a nezabezpečených
veriteľov prihlásených pohľadávok zverejneným v OV č. 123/2016 v súvislosti so skutočnosťou, že v prospech
všeobecnej podstaty bol zamestnávateľom po schválení predmetného návrhu, poukázaný výťažok – zrážky zo mzdy
za mesiac máj 2016 vo výške 92,43,- € a tento nebol uvedený v tomto rozvrhu, takýto zostatok správca rozdelil
pomerným spôsobom medzi nezabezpečených veriteľov pomerným spôsobom podľa výšky zistených pohľadávok
veriteľov a zaslal na zverejnenie do Obchodného vestníka.
Na základe vyššie uvedených skutočností správca konštatuje, že suma 92,43 € určená pre konečný rozvrh
nezabezpečených veriteľov bude pomerným spôsobom rozpočítaná koeficientom, a to:
suma čistého výťažku

t.j. 92,43

=

0,00169765 x zistená suma

pohľadávky zistené celkom t.j. 54 445,99
Suma 92,43 € určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov bude rozdelená nasledovne:
·

číslo pohľadávky 2
veriteľ Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská č. 18, Bratislava, IČO: 36 854 140,
prihlásená suma 46.703,35,- €, zistená suma 46.703,35,- €, v sume 19 282,04 € uspokojí ako
nezabezpečená pohľadávka v rámci čiastočného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty ....
32,73€
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číslo pohľadávky 3
veriteľ Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo námestie č. 4, Bratislava, IČO: 31 340 890,prihlásená
suma 3.819,07,- €, zistená suma 3.819,07,- € ......
6,48€

·

číslo pohľadávky 4
veriteľ Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Bajkalská č. 30, Bratislava, IČO: 31 335 004, prihlásená
suma 24.031,50,- €, zistená suma 24.031,50,- € (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená
pohľadávka – zmluva o medziúvere a stavebnom – sporiteľskom úvere zo dňa 02.03.2012)
......
40,80€

·

číslo pohľadávky 5/1, 5/2
veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova č. 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, prihlásená
suma 6.913,83,- €, zistená suma 6.913,83,- € a prihlásená suma 399,55,- €, zistená suma 399,55,- € t.j.
spolu7313,38€ ....
12,42 €

Zároveň týmto opätovne vyzývam vyššie uvedených veriteľov, ktorí nedoručili zúčtovacie údaje, aby poštou na
adresu JUDr. Nataša Kučerová, kancelária Mlynárska 15, 040 01 Košice, príp. fax:+ +421556770481, resp. na
mailovú adresu: natasa.kucerova@gmail.com oznámili svoje zúčtovacie údaje, číslo účtu v tvare IBAN, prípadne
variabilný symbol, na ktorý budú v prípade schváleného konečného výťažku poukázané finančné prostriedky
pripadajúce na uspokojenie ich pohľadávok.
V Košiciach, 06.07.2016
JUDr. Kučerová Nataša, správca

K016063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Geletka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorazdova 1719/7, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/5/2016 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/5/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Jozef Urbánek, správca konkurznej podstaty úpadcu: Vladimír Geletka nar. 8. 5. 1961, trv. bytom: Gorazdova
1719/7, 052 01 Spišská Nová Ves týmto oznamuje, že dňa 4. 7. 2016 bola do kancelárie správcu doručená, po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, prihláška pohľadávky veriteľa: Intrum Justitia Slovakia s.r.o., Karadžičova 8,
Bratislava, IČO: 35 831 154 s celkovou uplatnenou sumou 6 208,15 EUR. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok v súlade s ust. § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K016064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Kulišiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sitnianska 17, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 2K 32/2016 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K 32/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Č.
súpisovej
položky

Súpis. zložka
Identifikácia
majetku

1.

LV č. 1728 - Kú Sásová, Banská Bystrica, Sitnianska 17, č. bytu 48 v podiele
1/2, podiel na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach a na
prevzaté z
nehnuteľná
príslušenstve - 1/2 z podielu 6934/333336, podiel na pozemku p.č. C KN č. všeobecná 26 500,00 € návrhu na
vec - 1/2 bytu
3112/1, C KN č. 3112/2, C KN 3112/3 (zastvané ploch a nádvoria v podiele
konkurz
1/2 z podielu 6934/333336

Podstata

Súpisová
hodnota

Dôvod
zápisu

K016065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Košík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovecká 742/37, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/18/2015 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/18/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o konaní 2. kola ponukového konania na predaj majetku
JUDr. Otto Markech, správca úpadcu Juraj Košík, nar. 11.08.1985, bydliskom Dubovecká 742/37, 914 01
Trenčianska Teplá, sp. zn. 38K/18/2015, v súlade so záväzným pokynom udelený zástupcom veriteľov, na
speňaženie majetku zaradeného do všeobecnej podstaty vyhlasuje podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR 2. kolo
verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty,
zverejnenom v Obchodnom vestníku 175/2015 dňa 11.09.2015 pod položkou K020015.
Por. č. Súpisová zložka majetku

Popis

4

Škoda 105L osobný automobil

hnuteľná vec

Druh vozidla

EČV

Farba

Rok výroby

TN847AN červená nezistený

Spoluvl. Súpisová hodnota
podiel
v EUR
1/1

300,00

Podmienky 2. kola ponukového konania
Prípadnému záujemcovi na požiadanie správca zašle podmienky ponukového konania, podľa ktorých sa záujemca
bude riadiť.
Speňažované hnuteľnej veci sa predáva v stave, v akom sa nachádza, t.j. v akom stoji a leží.
Správca upozorňuje, že:
·
·
·

za vady hnuteľnej veci spôsobené jej užívaním, opotrebovaním a ani za funkčnosť správca nezodpovedá
hnuteľná vec môže mať viaceré vady,
hnuteľná vec nemusí obsahovať výrobné označenie, technické doklady, zákonom vyžadované skúšky alebo
certifikáty.
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Bližšie informácie o podávaní ponúk, ako aj termín obhliadky hnuteľnej veci je potrebné vopred dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: otmar@centrum.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky mailom na mailovú adresu: otmar@centrum.sk Lehota na
predkladanie ponúk je do 15 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď
boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne
odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť vo vzťahu k hnuteľnej veci len jednu ponuku, pričom
na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre
záujemcu záväzná.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
a) označenie záujemcu
b) originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, aktuálneho výpisu zo
živnostenského registra (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú
fotokópiu platného občianskeho preukazu,
c) čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
d) čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
e) označenie hnuteľnej veci
f) návrh kúpnej ceny za hnuteľnú vec v EUR,
g) v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
h) záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
i) ponuka musí byť podpísaná záujemcom
Ponuky, ktoré nebudú mať uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Vyhodnotenie doručených
ponúk správca vykoná bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je
najvyššia ponúkaná kúpna cena. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako
nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania v lehote 7 dní od vyhodnotenia ponukového
konania. Písomné oznámenie o uzatvorení kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na adresu uvedenú v ponuke.
Víťazný záujemca je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu k časti konkurznej podstaty v lehote do 14dní odo dňa
doručenia oznámenia. V deň podpisu kúpnej zmluvy zloží víťazný záujemca celú kúpnu cenu priamo na účet.
Lehota splatnosti kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej zmluvy. Úspešný záujemca je povinný v lehote do 5 dní od
zaplatenia kúpnej ceny na vlastné náklady zabezpečiť nakládku a odvoz odkúpenej hnuteľnej veci z miesta jej
uskladnenia.
JUDr. Otto Markech, správca

K016066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CC Development s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 695 734
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/84/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/84/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen správca úpadcu CC
Development s.r.o., so sídlom Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36 695 734 dopĺňa súpis oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, 3910 Zwettl, Rakúska
republika, číslo zabezpečených pohľadávok v zozname pohľadávok: 18,19,20,21,22 (len pohľadávka č. 18 zo
zoznamu pohľadávok je zabezpečená nižšie uvedeným majetkom tretej osoby).
Pozemky:

Druh

Výmera
Štát
v m2

obec

Katastrálne Číslo
územie
LV

Ostatné
1862
plochy

Slovenská
Zvolen Zvolen
republika

6773

Ostatné
125
plochy

Slovenská
Zvolen Zvolen
republika

6773

Orná
pôda

1405

Slovenská
Zvolen Zvolen
republika

6862

Ostatné
1232
plochy

Slovenská
Zvolen Zvolen
republika

6862

Ostatné
380
plochy

Slovenská
Zvolen Zvolen
republika

6862

Ostatné
184
plochy

Slovenská
Zvolen Zvolen
republika

6862

Ostatné
100
plochy

Slovenská
Zvolen Zvolen
republika

6862

Ostatné
1592
plochy

Slovenská
Zvolen Zvolen
republika

6862

Označenie tretej
Spoluvlastnícky Súpisová osoby,
ktorej Dôvod
zapísania
Parcelné
podiel
tretej hodnota majetok
majetku tretej osoby do
číslo
osoby
v EUR
zabezpečuje
súpisu
záväzok úpadcu
Nesplnenie
výzvy
DRAKONIS s.r.o., správcu podľa § 79 ods.
so sídlom Nám. 1 ZKR na zaplatenie
102.410,3643/10 1/1
SNP 6/11, 960 01 sumy
rovnajúcej
sa
EUR
Zvolen,
IČO: hodnote tohto
majetku
43 888 143
odsúhlasenú
zabezpečeným veriteľom
Nesplnenie
výzvy
DRAKONIS s.r.o., správcu podľa § 79 ods.
so sídlom Nám. 1 ZKR na zaplatenie
6.875,3643/23 1/1
SNP 6/11, 960 01 sumy
rovnajúcej
sa
EUR
Zvolen,
IČO: hodnote tohto
majetku
43 888 143
odsúhlasenú
zabezpečeným veriteľom
Nesplnenie
výzvy
DRAKONIS s.r.o., správcu podľa § 79 ods.
so sídlom Nám. 1 ZKR na zaplatenie
77.275,3643/3
1/1
SNP 6/11, 960 01 sumy
rovnajúcej
sa
EUR
Zvolen,
IČO: hodnote tohto
majetku
43 888 143
odsúhlasenú
zabezpečeným veriteľom
Nesplnenie
výzvy
DRAKONIS s.r.o., správcu podľa § 79 ods.
so sídlom Nám. 1 ZKR na zaplatenie
67.760,3643/16 1/1
SNP 6/11, 960 01 sumy
rovnajúcej
sa
EUR
Zvolen,
IČO: hodnote tohto
majetku
43 888 143
odsúhlasenú
zabezpečeným veriteľom
Nesplnenie
výzvy
DRAKONIS s.r.o., správcu podľa § 79 ods.
so sídlom Nám. 1 ZKR na zaplatenie
20.900,3643/21 1/1
SNP 6/11, 960 01 sumy
rovnajúcej
sa
EUR
Zvolen,
IČO: hodnote tohto
majetku
43 888 143
odsúhlasenú
zabezpečeným veriteľom
Nesplnenie
výzvy
DRAKONIS s.r.o., správcu podľa § 79 ods.
so sídlom Nám. 1 ZKR na zaplatenie
10.120,3643/22 1/1
SNP 6/11, 960 01 sumy
rovnajúcej
sa
EUR
Zvolen,
IČO: hodnote tohto
majetku
43 888 143
odsúhlasenú
zabezpečeným veriteľom
Nesplnenie
výzvy
DRAKONIS s.r.o., správcu podľa § 79 ods.
so sídlom Nám. 1 ZKR na zaplatenie
5.500,3643/31 1/1
SNP 6/11, 960 01 sumy
rovnajúcej
sa
EUR
Zvolen,
IČO: hodnote tohto
majetku
43 888 143
odsúhlasenú
zabezpečeným veriteľom
Nesplnenie
výzvy
DRAKONIS s.r.o., správcu podľa § 79 ods.
so sídlom Nám. 1 ZKR na zaplatenie
87.560,3643/41 1/1
SNP 6/11, 960 01 sumy
rovnajúcej
sa
EUR
Zvolen,
IČO: hodnote tohto
majetku
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Zvolen,
43 888 143

Ostatné
238
plochy

Slovenská
Zvolen Zvolen
republika

6862 3729/6

Ostatné
37
plochy

Slovenská
Zvolen Zvolen
republika

6862 3729/22 1/1

Ostatné
12
plochy

Slovenská
Zvolen Zvolen
republika

6862 3729/24 1/1

Trvalé
trávne 3653
porasty

Slovenská
Zvolen Zvolen
republika

6862 3840/4

1/1

Trvalé
trávne 428
porasty

Slovenská
Zvolen Zvolen
republika

6862 3840/6

1/1

Ostatné
566
plochy

Slovenská
Zvolen Zvolen
republika

6862 3840/7

1/1

Ostatné
4
plochy

Slovenská
Zvolen Zvolen
republika

6862 3840/20 1/1

Ostatné
686
plochy

Slovenská
Zvolen Zvolen
republika

8819 3643/11 1/1

IČO: hodnote tohto
majetku
odsúhlasenú
zabezpečeným veriteľom
Nesplnenie
výzvy
DRAKONIS s.r.o., správcu podľa § 79 ods.
so sídlom Nám. 1 ZKR na zaplatenie
13.090,SNP 6/11, 960 01 sumy
rovnajúcej
sa
EUR
Zvolen,
IČO: hodnote tohto
majetku
43 888 143
odsúhlasenú
zabezpečeným veriteľom
Nesplnenie
výzvy
DRAKONIS s.r.o., správcu podľa § 79 ods.
so sídlom Nám. 1 ZKR na zaplatenie
2.035,SNP 6/11, 960 01 sumy
rovnajúcej
sa
EUR
Zvolen,
IČO: hodnote tohto
majetku
43 888 143
odsúhlasenú
zabezpečeným veriteľom
Nesplnenie
výzvy
DRAKONIS s.r.o., správcu podľa § 79 ods.
so sídlom Nám. 1 ZKR na zaplatenie
660,- EUR SNP 6/11, 960 01 sumy
rovnajúcej
sa
Zvolen,
IČO: hodnote tohto
majetku
43 888 143
odsúhlasenú
zabezpečeným veriteľom
Nesplnenie
výzvy
DRAKONIS s.r.o., správcu podľa § 79 ods.
so sídlom Nám. 1 ZKR na zaplatenie
200.915,SNP 6/11, 960 01 sumy
rovnajúcej
sa
EUR
Zvolen,
IČO: hodnote tohto
majetku
43 888 143
odsúhlasenú
zabezpečeným veriteľom
Nesplnenie
výzvy
DRAKONIS s.r.o., správcu podľa § 79 ods.
so sídlom Nám. 1 ZKR na zaplatenie
23.540,SNP 6/11, 960 01 sumy
rovnajúcej
sa
EUR
Zvolen,
IČO: hodnote tohto
majetku
43 888 143
odsúhlasenú
zabezpečeným veriteľom
Nesplnenie
výzvy
DRAKONIS s.r.o., správcu podľa § 79 ods.
so sídlom Nám. 1 ZKR na zaplatenie
31.130,SNP 6/11, 960 01 sumy
rovnajúcej
sa
EUR
Zvolen,
IČO: hodnote tohto
majetku
43 888 143
odsúhlasenú
zabezpečeným veriteľom
Nesplnenie
výzvy
DRAKONIS s.r.o., správcu podľa § 79 ods.
so sídlom Nám. 1 ZKR na zaplatenie
220,- EUR SNP 6/11, 960 01 sumy
rovnajúcej
sa
Zvolen,
IČO: hodnote tohto
majetku
43 888 143
odsúhlasenú
zabezpečeným veriteľom
Nesplnenie
výzvy
DRAKONIS s.r.o., správcu podľa § 79 ods.
so sídlom Nám. 1 ZKR na zaplatenie
37.730,SNP 6/11, 960 01 sumy
rovnajúcej
sa
EUR
Zvolen,
IČO: hodnote tohto
majetku
43 888 143
odsúhlasenú
zabezpečeným veriteľom

1/1

LawService Recovery, k.s., správca

K016067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomíra Paľovová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Písecká 747/14, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1966
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 24/2012/S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
1K 24/2012
Iné zverejnenie

Oznam o zmene adresy kancelárie správcu
LICITOR recovery, k.s., s pôvodným sídlom kancelárie: Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica ako správca
úpadcu: Slavomíra Paľovová, nar.: 27.12.1966, bytom: Písecká 747/14, 990 01 Veľký Krtíš, oznamuje zmenu
adresy kancelárie správcu.
Nové sídlo kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica.
Účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu každý pracovný deň od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. v novom sídle kancelárie
správcu. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 48 285 11 03.
LICITOR recovery, k.s.
JUDr. Patrik Kurimský

K016068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K 53/2015 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K 53/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Eva Bieliková, správca úpadcu RELCO s.r.o., Okružná 3239, 900 01 Modra, Slovenská republika, IČO:
36 541 818, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 12.8.2016 o 10.00 hod., (prezentácia od 9.30 do 10.00 hod.),
ktorá sa uskutoční v Kultúrnom dome Ružinov CULTUS, Ružinovská 28 v Bratislave, I. poschodie č. miest. 275.
Program schôdze :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba veriteľského výboru
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
Rôzne, záver.

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Eva Bieliková, správca

K016069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marta Ličková ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolomana Banšella 2436/2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.11.1954
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/11/2013/S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/111/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene adresy kancelárie správcu
LICITOR recovery, k.s., s pôvodným sídlom kancelárie: Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica ako správca
úpadcu: Ing. Marta Ličková ,,v konkurze“, nar. 03.11.1954, bytom Kolomana Banšella 2436/2, 984 01 Lučenec,
oznamuje zmenu adresy kancelárie správcu.
Nové sídlo kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica.
Účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu každý pracovný deň od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. v novom sídle kancelárie
správcu. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 48 285 11 03.
LICITOR recovery, k.s.
správca

K016070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: QUEEN STYLE – WOOD, spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 023 311
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/90/2013/S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/90/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene adresy kancelárie správcu
LICITOR recovery, k.s., s pôvodným sídlom kancelárie: Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica ako správca
úpadcu: QUEEN STYLE - WOOD, spol. s r.o., IČO: 36 023 311, so sídlom: Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec,
oznamuje zmenu adresy kancelárie správcu.
Nové sídlo kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica.
Účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu každý pracovný deň od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. v novom sídle kancelárie
správcu. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 48 285 11 03.
LICITOR recovery, k.s.
správca
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K016071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Nekanovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánska 3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2013S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/16/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Tomáš
Nekanovič, nar. 26.02.1978, bytom Františkánska 3, 917 01 Trnava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Trnava pod sp. zn. 23K/16/2013, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje
doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:

Číslo súp. zl.

Popis

Súpisová hodnota

19.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu za 05/2016

77,79 €

Sporný zápis

V Trnave dňa 06.07.2016
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K016072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Marián Grosoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Debraď 113, 045 01 Debraď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/10/2016 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/10/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do správcovské spisu
Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová úpadcu : Bc. Marián Grosoš, nar. 06.02.1961, trvale bytom Debraď
113, 045 01 Debraď, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Žižkova 6, 040 01 Košice, počas stránkových
hodín v dňoch Po – Pia od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadanie do spisu zasielajte písomne na uvedenú adresu alebo telefonicky na tel. č. 055/6771044.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca
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K016073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodnár Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ukrajinská 3/4, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Agátova 6, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/19/2016 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/19/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Vladimír Besler, správca podstaty dlžníka Vladimír Bodnár, nar. 25.8.1950, bytom Ukrajinská 3/4, 040 18
Košice-Krásna v konkurze vedenom na Okresnom súde Košice I., č.k.: 26K/19/2016, zvoláva v súlade s § 34 ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. prvú schôdzu veriteľov na deň 18.8.2016 o 10,00 hod., ktorá sa uskutoční v správcovskej
kancelárii na ul. Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov (Podnikateľské centrum Zemplín) s nasledovným programom:
1. prezentácia, otvorenie;
2. správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze;
3. správa o stave majetku úpadcu;
4. voľba zástupcu veriteľov;
5. rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR;
6. rôzne.
Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby aktuálny výpis z
obchodného registra, nie starší ako 1 mesiac. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na
zastupovanie veriteľa spolu s dokladom totožnosti.

Ing. Vladimír Besler, správca

K016074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Marián Grosoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Debraď 113, 045 01 Debraď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/10/2016 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/10/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
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Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu Bc. Marián Grosoš, nar.
06.02.1961, trvale bytom Debraď 113, 045 01 Debraď oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením
Okresného súdu Košice I., sp. zn. 32K/10/2016 zo dňa 27.06.2016 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
128/2016 dňa 04.07.2016 vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of
bankruptBc. Marián Grosoš, nar. 06.02.1961, trvale bytom Debraď 113, 045 01 Debraď, our duty si to inform you,
that District Court in Košice I., No. 32K/10/2016 on the 27.06.2016 and promulgated in theCommercial bulletin No.
128/2016 from 04.07.2016 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Andrea
Havlátová Rajczyová as the legal guardian 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 ZKR v spojení s ust. § 199 ods.
9 ZKR).
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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 judical decision the day following the day after
the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth 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 (na adrese : JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, Žižkova 6, 040
01 Košice, 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 súd (na adresu : Okresný súd Košice I.,
Tichá 21, 040 01 Košice, Slovenská republika) (§ 28 ods. 2 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the truste (address : JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová,
Žižkova 6, 040 01 Košice, 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 (address : Okresný súd Košice I., Tichá 21, 040 01 Košice, Slovak Republic) (§ 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 related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published 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).
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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 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).

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 dôvodv zniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

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).
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Whoever, with reference to retention of title could otherwise no exclusions things of list of property, can their rights in
bankruptcy applications also apply, as would apply security rights. Such a creditor application form authorized
administrator to make a list and monetization things subject to ownership. To build such a creditor shall apply the
provisions governing the secured creditor (§ 29 sec. 9 BRA).

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).

Section 9 shall apply equally to the application of the rights of creditors on the debtor rented item for the agreed rent
for a specified period, in order to transfer leased object to the debtor (§ 29 sec. 10 BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).

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

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.

This notice refers to the 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.

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca
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K016075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kasza ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1685/25A, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1956
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/44/2014/S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/44/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene adresy kancelárie správcu
LICITOR recovery, k.s., s pôvodným sídlom kancelárie: Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica ako správca
úpadcu: Štefan Kasza, nar.: 10.05.1956, bytom Gorkého 1685/25A, 986 01 Fiľakovo, oznamuje zmenu adresy
kancelárie správcu.
Nové sídlo kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica.
Účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu každý pracovný deň od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. v novom sídle kancelárie
správcu. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 48 285 11 03.
LICITOR recovery, k.s.
správca

K016076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DELIVER PAPIER spol.s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrovičova 13, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 761 148
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/36/2014 S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/36/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania

Správca v konkurznom konaní: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, Bratislava, (ďalej len
„Správca“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do oddelenej a
všeobecnej podstaty úpadcu: DELIVER PAPIER spol. s r.o., sídlo: Dobrovičova 13, 811 09 Bratislava, IČO:
35761148(ďalej len „Úpadca“). v súlade so záväzným pokynom na speňažovanie, udeleným príslušným orgánom –
oddeleným veriteľom Slovenská konsolidačná, a.s. zo dňa 04.04.2016 a Okresným súdom Bratislava I, ktorý pri
výkone pôsobnosti veriteľského výboru uložil správcovi záväzný pokyn zverejnený v OV č. 118/2016 zo dňa
20.06.2016.
I.Predmetom predaja je časť podniku:
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Predaj majetku sa uskutočňuje podľa ust. § 92 ods. 1, písm. d) ZoKR zorganizovaním ponukového konania.
Predmetom speňažovania sú nižšie uvedené veci ako časť podniku nie jednotlivo.

1 časť majetku tvoriaci všeobecnú podstatu, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 0V2016 zo dňa 12.02.2016,
súpisové položky č. 5 – 6, peňažné pohľadávky:
·
·

Pohľadávka na základe Rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I. č.k.: 6K/36/2014 – 154, zaplatenie sumy
vo výške 6 638,78 Eur voči konateľom úpadcu 1/ Zuzane Štavinovej a 2/ Miroslav Neve. Rozhodnutie
právoplatné a vykonateľné dňa 16.10.2015,
Pohľadávka na základe Rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I. č.k.: 6K/36/2014 – 161, zaplatenie sumy
vo výške 6 000,00 Eur voči konateľom úpadcu 1/ Zuzane Štavinovej a 2/ Miroslav Neve. Rozhodnutie
právoplatné a vykonateľné dňa 10.03.2016,

2 Nehnuteľný majetok je zapísaný v súpise oddelenej podstaty veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
( ďalej
aj ako „ Oddelený veriteľ“) a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 10/2015 .zo dňa 16.01.2015- nehnuteľnosti
zapísané na LV. č. 227 v k.ú. Kamenný Most, v súpisovej hodnote 300,00 Eur:
- pozemok par.č. 4175/2 o výmere 172 m2,
- stavba č.súp.- 484, zosilovacia stanica

II.Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:
1. Záujemcovia o kúpu sa môžu informovať o predmete predaja na tel.č.: 0901 919180.
2. Lehota na predkladanie ponúk je do 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku do 15,00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia
záväznej ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie Správcu, nie
dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok.

Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
·

musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,

·

musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku,

i. pri fyzickej osobe nepodnikateľovi:
ii. meno, priezvisko,
ii. bydlisko,
iii. dátum narodenia,
iv.vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
v. fotokópiu preukazu totožnosti;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pri právnickej osobe:

i. obchodné meno,
ii. sídlo,
iii. IČO,
iv. originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1 mesiac,
v. podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo
iného registra;
·

pri fyzickej osobe podnikateľovi:

i. meno, priezvisko,
ii. bydlisko,
iii. dátum narodenia,/IČO
iv. vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa,
v. fotokópiu preukazu totožnosti,
vi. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,

·
·
·
·
·

ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny - číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a
meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,
musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke opatrenej
výrazným označením „KONKURZ DELIVER PAPIER – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,
záväznú ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi,
·čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,

III.Termín a miesto otvárania obálok:
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii správcu,
o čom bude spísaná zápisnica. O termíne, čase a mieste otvárania obálok správca emailom upovedomí oddeleného
veriteľa Slovenskú konsolidačnú,a.s. s tým, že Oddelený veriteľ má v prípade záujmu právo zúčastniť sa
otvárania obálok.

IV.Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou. V prípade, ak dôjde
k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom
o tom, ponuka ktorého záujemcu bude považovaná za najvýhodnejšiu.
Výsledky ponukového konania s uvedením najvýhodnejšej ponuky správca oznámi Oddelenému veriteľovi do 5
pracovných dní odo dňa otvorenia obálok s ponukami písomne alebo emailom. Oddelený veriteľ má oprávnenie
odsúhlasiť alebo odmietnuť predloženú najvýhodnejšiu ponuku.
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Správca má povinnosť písomne informovať Okresný súd Bratislava I o vyhodnotení I. kola ponukového konania.
Do 10 dní po obdržaní súhlasu Slovenskej konsolidačnej, a.s. s vyhodnotením I. kola ponukového konania,
správca oznámi úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka je víťazná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne
výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy,
Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu do 10
dní odo dňa doručenia výzvy na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna cena musí byť uhradená pri uzatvorení kúpnej
ceny.

V.Iné skutočnosti:
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.
Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 08.07.2016

JUDr. Vojtech Agner, správca

K016077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. et Bc. Mária Raffajová ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starohutská 1597/107, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1979
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/59/2015/S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/59/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene adresy kancelárie správcu
LICITOR recovery, k.s., s pôvodným sídlom kancelárie: Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica ako správca
úpadcu: Bc. et Bc. Mária Raffajová, nar. 15.04.1979, trvale bytom: Starohutská 1597/107, 968 01 Nová Baňa,
oznamuje zmenu adresy kancelárie správcu.
Nové sídlo kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica.
Účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu každý pracovný deň od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. v novom sídle kancelárie
správcu. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 48 285 11 03.
LICITOR recovery, k.s.
správca
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K016078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SEAGLE AIR, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 35, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 320 021
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/8/2010/S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/8/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene adresy kancelárie správcu
LICITOR recovery, k.s., s pôvodným sídlom kancelárie: Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica ako správca
úpadcu: SEAGLE AIR, a.s., so sídlom Zvolenská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 320 021, oznamuje
zmenu adresy kancelárie správcu.
Nové sídlo kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica.
Účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu každý pracovný deň od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. v novom sídle kancelárie
správcu. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 48 285 11 03.
LICITOR recovery, k.s.
správca

K016079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbara Podolská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňová 14, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/62/2015/S180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/62/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v konkurze 2K/62/2015, úpadca Barbara Podolská
I. Pozemky: žiadne
II. Stavby: žiadne
III. Byty a nebytové priestory: žiadne
IV: Hnuteľné veci: žiadne
V, Cenné papiere: žiadne
VI. Peňažné pohľadávky: žiadne
VII. Pohľadávky z účtu: žiadne
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VIII. Iná majetkoví hodnota:
1. Finančné prostriedky vo výške 1942,27 Eur, podiel: 1/1, súpisová hodnota: 1942,27 Eur. Deň a dôvod
zapísania majetku: 04.07.2016, majetok úpadcu.
2. Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 Eur, v konaní sp.zn.
2K/40/2015, ktoré skončilo odmietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu, vrátený zložiteľovi poplatku k rukám
správcu podľa Uznesenia OS Bratislava I sp.zn. 2K/40/2015-106 zo dňa 17.05.2016, podiel 1/1, súpisová
hodnota 663,88 Eur. Deň a dôvod zapísania majetku: 04.07.2016, majetok úpadcu.
3. Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 451,44
Eur, vedeného OS Bratislava I pod položkou denníka D19, pol. reg. 226/2015, vrátená úpadcovi k rukám
správcu podľa Uznesenia OS Bratislava I sp.zn. 2K/62/2015-183, zo dňa 09.06.2016, podiel 1/1, súpisová
hodnota 451,44 Eur. Deň a dôvod zapísania majetku: 04.07.2016, majetok úpadcu.
JUDr. Eva Vodová, správca

K016080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Sabolík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod kopaninou 3/864, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2016 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/15/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v zmysle ust. §
28 ods. 3 ZKR
JUDr. Ján Surma, správca vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Lukáš Sabolík, týmto zverejňuje
zapísanie jednej nezabezpečenej pohľadávky, prihláška ktorej mu bola doručená dňa 01.07.2016, do zoznamu
pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v zmysle ust. § 28 ods. 3 ZKR.
Číslo pohľadávky: 16, veriteľ: CETELEM SLOVENSKO a.s., IČO: 35 787 783, Panenská 7, Bratislava, prihlásená
suma: 126,26 Eur.
Ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky, pohľadávku možno v zmysle ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR poprieť v
lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
V Prešove, dňa 06.07.2016
JUDr. Ján Surma, správca

K016081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Račko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 245/17, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/60/2012 s1293
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Okresný súd Banská Bystrica
1K/60/2012
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty a návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci 1K/60/2012 vedenej voči úpadcovi Alexander Račko, nar. 01.07.1971, bytom ul. Fraňa Kráľa
245/17, 991 22 Bušince, týmto v zmysle ustanovenia § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) predkladám návrh
rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty a návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty nasledovne:

1. Všeobecná časť

Okresný súd Banská Bystrica uznesením, č. k. 1K/60/2012 zo dňa 21.11.2012 uverejneným v OV č. 229/2012 zo
dňa 27.11.2012 začal konkurzné konanie v konkurznej veci úpadcu Alexander Račko, trvale bytom: ul. Fraňa Kráľa
245/17, 991 22 Bušince, nar. 01.07.1971. Dňa 07.12.2012 bol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz. Predmetné
uznesenie bolo uverejnené v OV 06.12.2012. Do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Jaroslav
Ďaďo, so sídlom kancelárie 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica
zo dňa 28.03.2013 bol na základe rozhodnutia schôdze veriteľov odvolaný správca konkurznej podstaty Ing.
Jaroslav Ďaďo a do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Ing. Veronika Škodová, so sídlom Komenského 18B,
974 01 Banská Bystrica (t. č. JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica).

V zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa konkurz považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení v Obchodnom vestníku. Vzhľadom na uvedené bol na majetok úpadcu vyhlásený konkurz dňa
07.12.2012 (v zmysle ustanovenia § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za zverejnenie sa považuje na účely tohto zákona
nasledujúci deň po zverejnení v Obchodnom vestníku).

Po ustanovení do funkcie správca vykonával všetky zákonom uložené povinnosti správcu, a to v súlade s konaním
s odbornou starostlivosťou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“). Správca zistil a doplnil
súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku, letnú kuchyňu a garáž. Naďalej zapisoval prihlášky,
ktoré boli správcovi doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a tieto aj zverejňoval v Obchodnom
vestníku SR.

Majetok tvoriaci oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48,
Bratislava, IČO: 00 151 653, je tvorený nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa v kat. území Kováčovce, obec
Kováčovce, okres Veľký Krtíš, zapísané na liste vlastníctva č. 845, 847 vedenom správou katastra Veľký Krtíš, a to:
-

Pozemok registra „C-KN“, parc. č. 104/5, záhrady o výmere 1944 m2,

-

Pozemok registra „C-KN“, parc. č. 104/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 585 m2,

-

Rodinný dom, súp. č. 41, postavený na pozemku s parc. č. 104/12.

(ďalej len „nehnuteľnosť 1“ alebo oddelená podstata)
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Majetok tvoriaci všeobecnú podstatu je tvorený nehnuteľnosťou vedenou na Okresnom úrade Veľký Krtíš,
katastrálny odbor, katastrálne územie Kováčovce, zapísanej na liste vlastníctva č. 845 ako stavby: letná kuchyňa,
garáž, súpisné číslo stavby 138, postavený na pozemku s parcelným číslom 104/14 (ďalej len „nehnuteľnosť 2“),
vykonanými zrážkami z výsluhového dôchodku v celkovej výške 3.894,62 €. a preddavkom zloženým na konkurzný
účet vo výške 663,88 EUR.
V záujme efektívnosti speňažovania majetku úpadcu, zvolil správca speňaženie všeobecnej a oddelenej podstaty
spoločnou dražbou, nakoľko sa jednalo o nehnuteľnosti predstavujúce rodinný dom s pozemkami a stavbami
slúžiacimi k užívaniu s rodinným domom (letná kuchynka s garážou). Na takýto spôsob speňaženia majetku úpadcu
bol správcovi udelený záväzný pokyn príslušným orgánom. Tieto nehnuteľnosti správca speňažil dražbou za sumu
celkovo 2.000,- €, čo podľa znaleckého posudku znamená pomer 6,75 % (t. j. 135,- €) v prospech všeobecnej
podstaty a 93,25 % (t. j. 1865,- €) v prospech oddelenej podstaty.
Náklady konkurzu správca pre prehľadnosť zoradil k jednotlivým podstatám podľa toho, ktorej sa konkrétny výdavok
týkal. V prípade, ak sa niektorý z výdavkov konkurzu týka aj oddelenej a aj všeobecnej podstaty, zapísal správca
tento výdavok do jednotlivých podstát podľa pomeru vypočítanom zo znaleckého posudku (t.j. pomer vo výške 6,75
% pre všeobecnú podstatu a pomer 93,25 % pre oddelenú podstatu). V rámci konkurzu však budú uspokojené
všetky pohľadávky proti obom podstatám v celom rozsahu.
Správca po odčítaní nákladov konkurzu vrátane paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov a odmeny zo speňaženého majetku rozdelí čistý výťažok medzi prihlásených veriteľov pomerne v zmysle
príslušných ustanovení ZKR.

Prihláškou pohľadávok si svoje nároky u správcu a na príslušnom súde uplatnili v základnej prihlasovanej lehote
deviati veritelia. Po základnej prihlasovacej lehote sa prihlásili traja veritelia. Celková zistená suma prihlásených
pohľadávok je 93.165,05 EUR. Do konkurzného konania si svoje nároky prihlásil zabezpečený veriteľ Slovenská
sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. Veriteľ DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436 vzal svoju prihlášku v celom rozsahu
späť. Súčasne v tomto konkurznom konaní neprebiehajú ani neprebiehali žiadne konania vyvolané konkurzným
konaním, ani konania o určenie pohľadávok a podobne.
V zmysle § 94 ZKR „Zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa sa v zistenom rozsahu uspokojí z výťažku
speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok
proti oddelenej podstate. Ak nie je možné uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v celom
rozsahu, vo zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka“. Nakoľko výťažok zo speňaženia
oddelenej podstaty nepostačoval ani na plné uspokojenie pohľadávok proti oddelenej podstate, bude sa pohľadávka
zabezpečeného veriteľa uspokojovať ako nezabezpečená, z výťažku zo všeobecnej podstaty. Zároveň pohľadávky
proti oddelenej podstate sa uspokoja pomerne z výťažku z oddelenej podstaty. Vo zvyšnej časti budú uspokojované
zo všeobecnej podstaty.

Správca o všetkých svojich úkonoch informoval súd prostredníctvom podávaných správ v zmysle ustanovenia § 12
ods. 5 vyhlášky č. 665/2005 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZKR „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení
všetkých sporov o určení popretých 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“)“.

Správca v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku oznam, že zostavil zoznam
pohľadávok proti podstate. Zároveň zverejnil zámer zostaviť rozvrh (zverejnené v OV č. 85/2016 zo dňa 04.05.2016
s následným doplnením zverejneným v OV č. 89/2016 zo dňa 10.05.2016).
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2. Rozvrhová časť pre rozvrh z oddelenej podstaty

Výťažok zo speňaženia majetku patriaceho do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
sporiteľňa, a.s. predstavuje sumu 1865,- €, čo predstavuje 93,25 % z výťažku z dražby, v ktorej sa spoločne
speňažovali nehnuteľnosti patriace do všeobecnej (6,75%) a oddelenej podstaty (93,25%).

Z toho vymožené
P.
Súpisová zložka majetku
č.

Súpisová
Výťažok
hodnota v EUR majetku v EUR dňa

1

Pozemok registra „C-KN“, parc. č. 104/5, záhrady o výmere 1944 m2, pozemok registra
„C-KN“, parc. č. 104/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 585 m2, rodinný dom súp. č. 7000
41, postavený na parc. č. 104/12

1865

11.02.2016

-

SPOLU:

1865,-

-

7000,-

Pohľadávky proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.

Správca pri vyhotovovaní zoznamu pohľadávok proti podstate rozpočítaval celkovú sumu pohľadávky proti
podstate pomerne ku každej podstate podľa pomeru vypočítaného zo znaleckého posudku (všeobecná podstata
6,75 %, oddelená podstata SLSP 93,25 %). Toto rozpočítanie však nemá vplyv na uspokojovanie pohľadávok proti
podstate, nakoľko všetky pohľadávky proti všeobecnej a aj oddelenej podstate SLSP budú uspokojené v plnej
výške.

Veriteľ

Právny dôvod

Platiť
sa účelne
oplatí s.r.o. dražby

vynaložené

Suma
Dôvod priradenia (87 ods. 2
Pomerné
patriaca
do
ZKR)
uspokojenie
odd. podstaty
náklady náklady speňaženia oddelenej
2 616,02 €
podstaty

Čas
Vzniku

Čas
Poradie
uspokojenia

1 729,24 €

11.03.2016 -

A

cestovný príkaz

náhrada
nevyhnutných
výdavkov správcu spojených s
48,30 €
vedením konkurzného konania/
pomerná časť

31,93 €

9.2.2015

-

C

Správca

cestovný príkaz

náhrada
nevyhnutných
výdavkov správcu spojených s
52,85 €
vedením konkurzného konania/
pomerná časť

34,94 €

2.10.2014 -

C

Správca

cestovný príkaz

náhrada
nevyhnutných
výdavkov správcu spojených s
46,81 €
vedením konkurzného konania/
pomerná časť

30,94 €

8.4.2015

C

Správca

-
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Konkurzy a reštrukturalizácie
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nevyhnutných
výdavkov správcu spojených s
44,95 €
vedením konkurzného konania/
pomerná časť
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29,71 €

20.10.2015 -

C

Správca

notársky
poplatok
za
osvedčenie pravosti podpisu a náklady speňaženia oddelenej
7,57 €
registráciu
v
notárskom podstaty
centrálnom registri

5,00 €

13.01.2016 -

A

Správca

notársky
poplatok
za
osvedčenie pravosti podpisu a náklady speňaženia oddelenej
4,90 €
registráciu
v
notárskom podstaty
centrálnom registri

3,24 €

06.07.2015 -

A

Obec
Kováčovce

Daň
z
nehnuteľností
náklady súvisiace so správou
vzťahujúca sa na majetok
10,25 €
oddelenej podstaty
oddelenej podstaty 2016

0,00 €

27.4.2016 -

E

Obec
Kováčovce

Daň
z
nehnuteľností
náklady súvisiace so správou
vzťahujúca sa na majetok
10,25 €
oddelenej podstaty
oddelenej podstaty 2015

0,00 €

9.5.2016

-

E

Obec
Kováčovce

Daň
z
nehnuteľností
náklady súvisiace so správou
vzťahujúca sa na majetok
10,25 €
oddelenej podstaty
oddelenej podstaty 2014

0,00 €

9.5.2016

-

E

Obec
Kováčovce

Daň
z
nehnuteľností
náklady súvisiace so správou
vzťahujúca sa na majetok
10,25 €
oddelenej podstaty
oddelenej podstaty 2013

0,00 €

9.5.2016

-

E

Pohľadávky proti oddelenej podstate:

2 862,40 €

výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty:

1865,- €

1 865,00 €

Nakoľko pohľadávky proti oddelenej podstate prevyšujú výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty, nie je
možné pohľadávku zabezpečeného veriteľa uspokojiť vôbec, a teda pohľadávka zabezpečeného veriteľa sa
uspokojí v celom rozsahu ako nezabezpečená pohľadávka.

Pohľadávky proti oddelenej podstate, ktoré neboli v celom rozsahu uspokojené z výťažku oddelenej podstaty
sa vo zvyšnom rozsahu uspokoja z výťažku zo všeobecnej podstaty.
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Rozvrhová časť pre rozvrh zo všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý je predmetom tohto rozvrhu (vrátane uvedenia
jednotlivých celkových súm výťažkov priradených k súpisovým zložkám majetku podľa § 91 ods. 4 ZKR):

Z toho vymožené
P.
Súpisová zložka majetku
č.

Súpisová
hodnota v EUR Výťažok majetku v EUR

dňa

1

Stavba letná kuchyňa, garáž súp. č. 138, postavená na parc. reg. CKN č.
104/14 zapísaná na LV 845, vedenom Okresným úradom Veľký Krtíš, k. ú. 2000
Kováčovce

135 (pomerná časť z výťažku
11.02.2016
spoločnej dražby)

2

Zrážky z výsluhového dôchodku úpadcu vykonávaných počas konkurzu

3894,62

12.05.2016

3

ďalším majetkom tvoriacim všeobecnú podstatu je aj preddavok na úhradu
663,88
nákladov konkurzného konania

663,88

31.05.2016

-

SPOLU:

4693,50

-

3894,62

6 558,50

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:
Celá
suma

Čas
Vzniku

Čas
Poradie
uspokojenia

Veriteľ

Právny dôvod

Dôvod priradenia (87 ods. 2 ZKR)

Správca

cestovný príkaz

náhrada nevyhnutných výdavkov správcu
spojených s vedením konkurzného 66,98 € 16.08.2013 11.9.2013
konania

C

Ing. Jaroslav Ďaďo

cestovné, poštovné

náhrada nevyhnutných výdavkov správcu
spojených s vedením konkurzného 63,24 € 9.4.2013
konania

9.4.2013

C

Ing. Jaroslav Ďaďo

odmena správcu do 1 schôdze
odmena správcu
veriteľov

10.4.2013

A

43,42 € 22.2.2013 22.2.2013

C

KOOPERATIVA
úhrada poistky nehnuteľného
poisťovňa, a.s. Vienna
náklady súvisiace so správou majetku
majetku
Insurance Group
Platiť sa oplatí s.r.o.

účelne
dražby

Správca

vynaložené

náklady

663,88
6.4.2013
€

189,36
11.03.2016 náklady speňaženia všeobecnej podstaty €

A

cestovný príkaz

náhrada nevyhnutných výdavkov správcu
spojených s vedením konkurzného 3,50 € 07.02.2014 konania

C

Správca

cestovný príkaz

náhrada nevyhnutných výdavkov správcu
spojených s vedením konkurzného 3,83 € 02.10.2014 konania

C

Správca

cestovný príkaz

náhrada nevyhnutných výdavkov správcu
spojených s vedením konkurzného 3,39 € 8.4.2015
konania

C
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náhrada nevyhnutných výdavkov správcu
spojených s vedením konkurzného 3,25 € 20.10.2015
konania

C

náhrada nevyhnutných výdavkov správcu
spojených s vedením konkurzného 5,35 € 31.12.2013 konania

C

náhrada nevyhnutných výdavkov správcu
spojených s vedením konkurzného 14,85 € 31.12.2014 konania

C

náhrada nevyhnutných výdavkov správcu
spojených s vedením konkurzného 5,25 € 31.12.2015 konania

C

náhrada nevyhnutných výdavkov správcu
spojených s vedením konkurzného 3,15 € 07.04.2016 konania

C

Správca

notársky
poplatok
za
osvedčenie pravosti podpisu a náklady
speňaženia
v pomere
0,55 € 13.1.2016 registráciu
v
notárskom predstavujúcom všeobecnú podstatu
centrálnom registri

A

Správca

notársky
poplatok
za
osvedčenie pravosti podpisu a náklady
speňaženia
v pomere
0,36 € 06.07.2015 registráciu
v
notárskom predstavujúcom všeobecnú podstatu
centrálnom registri

A

Správca

odmena správcu z výťažku +
241,65
náklady speňaženia všeobecnej podstaty
29.4.2016 DPH
€

A

Obec Kováčovce

Daň z nehnuteľnosti za rok náklady súvisiace so správou všeobecnej
0,74 € 27.4.2016 2016
podstaty

E

Obec Kováčovce

Daň z nehnuteľnosti za rok náklady súvisiace so správou všeobecnej
0,74 € 9.5.2016
2015
podstaty

-

E

Obec Kováčovce

Daň z nehnuteľnosti za rok náklady súvisiace so správou všeobecnej
0,74 € 9.5.2016
2014
podstaty

-

E

Obec Kováčovce

Daň z nehnuteľnosti za rok náklady súvisiace so správou všeobecnej
0,74 € 9.5.2016
2013
podstaty

-

E

Správca

cestovný príkaz

Správca

nevyhnutné
výdavky
poštovné za r. 2013

na

Správca

nevyhnutné
výdavky
poštovné za r. 2014

na

Správca

nevyhnutné
výdavky
poštovné za r. 2015

na

Správca

nevyhnutné
výdavky
poštovné za r. 2016

na

UniCredit Bank Czech
republic and Slovakia, poplatok za vedenie účtu
a.s.

UniCredit Bank Czech predpokladaný
republic and Slovakia, vedenie účtu
a.s.
konkurzu

poplatok za náhrada nevyhnutných výdavkov správcu
do zrušenia spojených s vedením konkurzného 3,00 € 30.04.2016 konania

UniCredit Bank Czech
republic and Slovakia, Poplatok za výber v hotovosti
a.s.

Správca

náklady súvisiace so správou konkurznej
podstaty a pohľadávky, ktoré vznikli v
40,00 € 30.4.2016 priebežne
súvislosti s prevádzkovaním podniku
počas konkurzu

náhrada nevyhnutných výdavkov správcu
spojených s vedením konkurzného 2,00 € 31.1.2013 31.1.2013
konania

Súdny poplatok za rozvrh zo
Náklady rozvrhu
všeobecnej podstaty

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate:

9€

30.04.2016 -

1 368,97 €
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Nakoľko výška pohľadávok proti oddelenej podstate prevyšovala výťažok z tejto podstaty, budú pohľadávky
proti oddelenej podstate uspokojované z výťažku všeobecnej podstaty, a to vo výške v akej neboli uspokojené
z výťažku oddelenej podstaty.

Veriteľ

Právny dôvod

Platiť
sa
účelne vynaložené náklady dražby
oplatí s.r.o.

Dôvod priradenia (87 ods. 2 ZKR)

Celá
suma

Čas
Vzniku

Čas
Poradie
uspokojenia

náklady speňaženia všeobecnej podstaty

886,78
11.03.2016 €

A

Správca

notársky poplatok za osvedčenie
pravosti podpisu a registráciu v náklady speňaženia všeobecnej podstaty 2,57 €
notárskom centrálnom registri

13.01.2016 -

A

Správca

notársky poplatok za osvedčenie
pravosti podpisu a registráciu v náklady speňaženia všeobecnej podstaty 1,66 €
notárskom centrálnom registri

06.07.2015 -

A

Správca

Cestovný príkaz

náhrada nevyhnutných výdavkov správcu
spojených s vedením konkurzného 16,37
konania/ pomerná časť

9.2.2015

-

C

Správca

Cestovný príkaz

náhrada nevyhnutných výdavkov správcu
spojených s vedením konkurzného 17,91
konania/ pomerná časť

2.10.2015 -

C

Správca

Cestovný príkaz

náhrada nevyhnutných výdavkov správcu
spojených s vedením konkurzného 15,87
konania/ pomerná časť

8.4.2015

-

C

Správca

Cestovný príkaz

náhrada nevyhnutných výdavkov správcu
spojených s vedením konkurzného 15,24
konania/ pomerná časť

20.10.2015 -

C

Obec
Kováčovce

Daň z nehnuteľností
rok 2016
náklady súvisiace so správou všeobecnej
vzťahujúca sa na majetok oddelenej
10,25 € 27.4.2016 podstaty
podstaty

E

Obec
Kováčovce

Daň z nehnuteľností
rok 2015
náklady súvisiace so správou všeobecnej
vzťahujúca sa na majetok oddelenej
10,25 € 9.5.2016
podstaty
podstaty

-

E

Obec
Kováčovce

Daň z nehnuteľností
rok 2014
náklady súvisiace so správou všeobecnej
vzťahujúca sa na majetok oddelenej
10,25 € 9.5.2016
podstaty
podstaty

-

E

Obec
Kováčovce

Daň z nehnuteľností
rok 2013
náklady súvisiace so správou všeobecnej
vzťahujúca sa na majetok oddelenej
10,25 € 9.5.2016
podstaty
podstaty

-

E

Celková suma pohľadávok proti oddelenej podstate, ktorá nebola uspokojená z výťažku 997,40
oddelenej podstaty a bude sa uspokojovať zo všeobecnej podstaty:
€

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:
Položka
Hrubý výťažok

EUR
4 693,50
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Pohľadávky proti podstate
2112,72
Pohľadávky proti podstate - odmena správcu z výťažku aj s DPH
241,65
Pohľadávky proti podstate - súdny poplatok 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu
9,00
Budúce predpokladané pohľadávky proti podstate (bankové poplatky do zrušenia účtu, daň z úrokov, poštovné za zaslanie návrhu
3,00
na rozvrh)
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
2 327,13 €

Návrh rozpisu rozvrhu výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov a zabezpečeného
veriteľa, ktorého pohľadávka nebola uspokojená z oddelenej podstaty:

1

Návrh uspokojenia
% podiel zo zistenej Suma
pohľadávky
v EUR

Zostatok neuspokojenej
pohľadávky

4.772,26

5,136

119,53

4652,73

4.031,43

4,339

100,97

3930,46

20.000

21,526

500,94

19499,06

3498,72

3,766

87,63

3411,09

20.245,30

21,790

507,08

19738,22

27.883,26

30,011

698,39

27184,87

2.098,94

2,259

52,57

2046,37

1.127,43

1,213

28,24

1099,19

5.527,06

5,949

138,44

5388,62

1747,78

1,881

43,78

1704,00

1978,63

2,130

49,56

1929,07

92 910,81

100,00%

2 327,13 90 583,68

Prihlásená Zistená
pohľadávka pohľadávka
v EUR
v EUR

P.
Veriteľ
č.

ČSOB stavebná sporiteľňa a.s., Radlinského
ul. 10, Bratislava 813 23
4.772,26

HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s., Teplická
4.031,43
7434/147, Piešťany
Ingrida Kissová, Fraňa Kráľa 245/17,
3
20.000
Bušince
PROFI
CREDIT
Slovakia,
s.r.o.,
4
3.498,72
Mliekárenská 10, Bratislava
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova
5
20.245,30
77, Bratislava
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48,
6
27.883,26
Bratislava
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
7
2.098,94
Bratislava
Wüstenrot
stavebná
sporiteľňa,
a.s.,
8
1.127,43
Grösslingova 77, Bratislava
POHOTOVOSŤ,
s.r.o.,
Pribinova
25,
9
5.527,06
Bratislava
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské
10
1747,78
nivy 1, Bratislava
Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné
11
1978,63
námestie 12, Kežmarok
--- SPOLU
92 910,81
2

Poznámka k výpočtu:
% podiel: uznaná pohľadávka x 100
----------------------------------

uspokojenie: % podiel x suma určená na uspokojenie
--------------------------------------------------

celková suma uznaných pohľ.

100

Na základe vyššie uvedeného Vám týmto ako príslušnému orgánu v zmysle § 96 ods. 5 ZKR predkladáme návrh
rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty a návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty a v zmysle § 101
ods. 1 ZKR určujeme lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia konečného návrhu rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty v Obchodnom vestníku SR na jeho schválenie.
S úctou,

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správkyňa
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K016082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Micsinszky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 8, 049 55 Dlhá Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/77/2014 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/77/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V konkurznej veci Alexander Micsinszky, nar. 14.10.1968, Hlavná 8, Dlhá Ves bol v Obchodnom vestníku č.
109/2016 zo dňa 7.6.2016 zverejnený návrh končeného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
Oznamujeme, že Slovenská konsolidačná, a.s., ako predseda veriteľského výboru a zároveň splnomocnený
zástupca člena veriteľského výboru DÚ Košice, predmetný návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty schvaľuje.

K016083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: L E H O R, spol. s r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská 16, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 754 524
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 6R/1/2016 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/1/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Veronika Hetényiová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, reštrukturalizačný správca dlžníka L E H
O R, spol. s r.o. „v reštrukturalizácii“, IČO: 35 754 524, so sídlom Lietavská 16, 851 06 Bratislava týmto zvoláva
schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 16.08.2016 o 11:00hod. (prezentácia od 10:30hod. do 11:00hod.), a to v
budove MEDIAHAUS, na adrese Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra (1. poschodie).
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa dlžníka o stave spoločnosti
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra nie starší ako 3
mesiace, zástupcovia veriteľov predložia splnomocnenie (poverenie na zastupovanie) a doklad totožnosti.
V Nitre, dňa 06.07.2016
Mgr. Veronika Hetényiová
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K016084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V & S Trade spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. Mája 77, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 652 589
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/9/2013 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/9/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: V & S Trade spol. s r. o. Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: 1. Mája 77, 972 51 Handlová IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 45 652 589 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01
Bratislava, sídlo kancelárie: Piaristická 21, 911 01 Trenčín
sp. zn. správcu: 38K/9/2013 S 1433
k sp. zn.: 38K/9/2013

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

Správca úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Piaristická 21, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou na
adresu kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk, prípadne si
termín nahliadnutia možno dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737

V Trenčíne, dňa 06.07.2016

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Pavol Riško, komplementár

K016085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeno Mirilovič ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Dukelských hrdinov 462/14, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1962

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/14/2016/S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/14/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene adresy kancelárie správcu
LICITOR recovery, k.s., s pôvodným sídlom kancelárie: Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica ako správca
úpadcu: Zdeno Mirilovič, nar. 12.09.1962, bytom Trieda Dukelských hrdinov 462/14, 976 46 Valaská,
(podnikajúci pod obchodným menom Zdeno Mirilovič, s miestom podnikania: Štvrť L. Novomeského 19, 977 01
Brezno, IČO: 40 866 351), oznamuje zmenu adresy kancelárie správcu.
Nové sídlo kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica.
Účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu každý pracovný deň od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. v novom sídle kancelárie
správcu. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 48 285 11 03.
LICITOR recovery, k.s.
správca

K016086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Sabo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
013 25 Stráňavy 146 146, 013 25 Stráňavy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1986
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/8/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/8/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Tibor Sabo Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 013 25
Stráňavy 146 IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 25.08.1986 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, sídlo kancelárie: D. Dlabača 28,
010 01 Žilina
Sp. zn. správcu: 1K/8/2016 S 1433
k sp. zn.: 1K/8/2016

Iné zverejnenie

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený v ČSOB, a.s., č. ú.:
4023333041/7500, IBAN: SK93 7500 0000 0040 2333 3041. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Žiline, dňa 06.07.2016

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Pavol Riško, komplementár

K016087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROFIBUILDING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 93/6, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 753 611
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2014 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o opakovanom ponukovom konaní
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu PROFIBUILDING, s.r.o., so sídlom Okružná 93/6, 034 01 Liptovská
Štiavnica, IČO : 36 753 611, týmto vyhlasuje opakované ponukové konanie na speňaženie majetku tvoriaceho
oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO:
17 321 123.
I. Predmet ponukového konania :
Predmetom ponukového konania sú pohľadávky podľa súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 61/2015 zo dňa 30.03.2015, zapísané ako súpisové položky č. 14 až 25,
a podľa súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa zverejneného v Obchodnom vestníku č. 224/2015 zo
dňa 23.11.2015, zapísané ako súpisové položky č. 9.1 až 9.2; č. 9.4 až 9.7 a 9.9 až 9.13.
II. Podmienky ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie PROFIBUILDING – neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu. Lehota na predkladanie
ponúk je 14 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku. Pre účasť na
ponukovom konaní nie je potrebné zložiť zábezpeku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk
predložených tým istým účastníkom, správca prihliada len na jednu ponuku účastníka obsahujúcu najvyššiu
ponúkanú cenu.
3. Pohľadávky je možné speňažiť len spolu ako jeden nedeliteľný súbor.
4. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka, telefonický kontakt a e-mail;
- označenie predmetu ponuky odkazom na číslo súpisovej položky;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- výšku ponúkanej odplaty, spôsob jej uhradenia a splatnosť.
Povinnou prílohou ponuky je výpis z obchodného registra, živnostenského registra, alebo fotokópiu občianskeho
preukazu.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk. Rovnako si správca vyhradzuje aj právo
dodatočne zmeniť (zúžiť) premet ponukového konania, a to najmä z dôvodu zániku niektorej z ponúkaných
pohľadávok.
6. Úspešný účastník ponukového konania je povinný uhradiť celú ponúkanú odplatu pred podpisom zmluvy.
7. Do dokumentácie súvisiacej s pohľadávkami je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Mladých
budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica. Záujemcovia o nahliadnutie do dokumentácie musia vopred oznámiť svoj
záujem o nahliadnutie prostredníctvom e-mailu na adrese: predaj.jakubco@gmail.com.
V Banskej Bystrici dňa 06.07.2016
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K016088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladislav Kozaňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilinská 2879/16, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/2/2016 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/2/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

ZOZNAM MAJETKU – ODDELENÁ PODSTATA

Číslo súpisovej zložky:

NEHNUTEĽNOSTI
7.)
byt:

č. 9

poschodie:

4.

stavba so súpisným č.:
popis stavby:
postavená na parcele č.:

2956
dom
7859, 7861, 7862, 7864, 7865

číslo listu vlastníctva:

5921

katastrálne územie:

Staré Mesto
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obec:

Bratislava – mestská časť Staré Mesto

okres:

Bratislava I

hodnota v EUR:

120 000,- €
dôvod zápisu do súpisu majetku:
majetok zabezpečujúci pohľadávku zabezpečeného veriteľa vo
vlastníctve Vladislava Kozaňáka, nar. 13.12.1993, bytom
Laborecká 10, 010 01 Žilina

dátum zápisu do súpisu majetku:

04.07.2016
opis
zabezpečovacieho
práva:
Záložné právo bolo zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k
nehnuteľnosti reg. č. 242109/Za1/1 zo dňa 05.06.2012 a vzniklo
vkladom dňa 04.07.2012 pod č.: V 13478/12
opis zabezpečovanej pohľadávky:
Zmluva
o poskytnutí úveru reg. 242109 zo dňa 5.6.2012 uzatvorená medzi
Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Michalská
18, 815 63 Bratislava, IČO 36 854 140, zapísanou v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B
(ďalej len „ČSOB“) a dlžníkom: Ing. Vladislavom Kozaňákom,
narodeným dňa 06.02.1958, bydliskom Žilinská 2879/16, 811 05
Bratislava (ďalej len „dlžník“), na základe ktorej boli dlžníkovi
poskytnuté peňažné prostriedky vo výške 120 000,00 Eur za
účelom kúpy nehnuteľností

1)
Na majetok zapísaný do súpisu pod poradovým č. 7) sa vzťahuje zabezpečovacie právo podľa § 77 ods. (2)
ZKR:
Zabezpečený veriteľ (uspokojovaný 1. v poradí na základe dátumu vzniku zákonného záložného práva zo
dňa 04.07.2012) Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, evidovaný
v zozname pohľadávok :
1.)
Záložne právo v prospech: Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36854140 na byt
9/IVp. Žilins. 12 a pozemky p.č. 7859, 7861, 7862, 7864, 7865, podľa V-13478/12 zo dňa
04.07.2012
2.)
Záložné právo v prospech: Extra-National group Plus s.r.o., IČO: 47690101, na byt 9/4p.
Žilinská 12, podľa V-33579/15 zo dňa 21.12.2015

Opis pohľadávky:
Ku dňu vyhlásenia konkurzu, zabezpečená pohľadávka Veriteľa predstavuje sumu 74 893,69 EUR:
-

nesplatenej istiny vo výške 74 706 €
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nesplatených úkorov vo výške 186,95 €

K016089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arpád Kún
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynársky rad 192, 930 05 Gabčíkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 323 051
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Straka
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/1/2015 S1256
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/1/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Michal Straka, správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s udelením súhlasu veriteľského výboru
zo dňa 02.02.2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 29/2016 zo dňa 12.02.2016, ktorým veriteľský
výbor a zabezpečený veriteľ uložil správcovi pokyn, aby speňažil majetok úpadcu ako podnik, tzn. ako súbor
všetkých hnuteľných a nehnuteľných vecí, pohľadávok, práv a iných majetkových hodnôt, zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 127/2015 zo dňa 06.07.2015 pod položkou K015062; Obchodnom vestníku č. 127/2015 zo dňa
06.07.2015 pod položkou K015064 v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
2. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu formou predaja podniku
úpadcu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
a) Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne zmluvou o predaji podniku prevedený podnik úpadcu.
b) Podnik úpadcu (ďalej len „podnik“) je súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek jeho podnikania. V
zmysle ust. § 92 ods. 2 ZKR správca pri speňažení podniku prevedie na nadobúdateľa zmluvou všetky veci, práva a
iné majetkové hodnoty patriace k podniku. Zo záväzkov súvisiacich s podnikom na kupujúceho prechádzajú len
záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním úpadcovho podniku po vyhlásení konkurzu a nepeňažné
záväzky z pracovnoprávnych vzťahov uvedených v zmluve. Pre poriadok sa poznamenáva, že podnik úpadcu nebol
prevádzkovaný.
c) Majetok patriaci k podniku úpadcu je podrobne definovaný v Zozname majetku podliehajúceho konkurzu, ktorý
tvorí Prílohu č. 1 a v Prílohe č. 2 záväzných podmienok ponukového konania, ktorej obsahom je zmluvný prehľad,
zoznam súdnych a iných sporov, zoznam pohľadávok úpadcu a zoznam nepeňažných záväzkov vyplývajúcich z
pracovnoprávnych vzťahov.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony ( ďalej
len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní;
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva;
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c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov, konanie o výkon rozhodnutia podľa zákona č.
160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok ani obdobné konanie podľa zahraničného práva;
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný zaobstarať si u správcu za nenávratný poplatok vo výške 100,- EUR, ktorý uhradí v
prospech účtu IBAN č. SK2011110000001058252002 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
za každý jednotlivý výtlačok, Záväzné podmienky ponukového konania s osobitným tlačivom na podanie ponuky
označeným ako Prihláška do ponukového konania (Príloha č. 2) a Zoznamom majetku podliehajúceho konkurzu
(Príloha č. 1), ktorý bude predmetom odplatného prevodu podniku, so Zmluvným prehľadom, Zoznamom súdnych a
iných sporov, Zoznamom pohľadávok, Zoznamom nepeňažných záväzkov vyplývajúcich z pracovnoprávnych
vzťahov (Príloha č. 3) a so Zmluvou o predaji podniku (Príloha č. 4), ktorej obsah bude možné zmeniť len so
súhlasom správcu a Dohoda o zmluvnej pokute (Príloha č. 5).
b) Správca určuje na obhliadku podniku 7 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Záujemca si môže dohodnúť so správcom termín ohliadky majetku podliehajúceho konkurzu,
a to písomne buď poštou na adrese kancelárie správcu alebo e-mailom na info@spravcovska.com, prípadne
telefonicky na t.č. +421905707627. Miesto a čas nahliadnutia určí po dohode správca.
c) Záujemca je povinný predložiť ponuku na tlačive Prihláška do ponukového konania, ktoré tvorí prílohu č. 3
záväzných podmienok ponukového konania. Ponuku záujemca predkladá písomne, osobne alebo doporučenou
zásielku na adresu kancelárie správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA konkurz 36K/1/2015 - neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 15. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia
tohto kola ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 15. deň pripadne na deň pracovného voľna
za 15. deň sa považuje najbližší pracovný deň.
d) Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2.c, sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
e) Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Zmluvy o predaji podniku. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená vrátane ohliadky majetku podliehajúceho konkurzu a nahliadnutie
do podkladov týkajúcich sa podniku získaním Podmienok ponukového konania podľa bodu 2.2.a) a zaplatením a
pripísaním zálohy vo výške 30 % z ponúknutej kúpnej ceny záujemcom najneskôr v deň podania ponuky na účte
IBAN č.: SK2011110000001058252002 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. V prípade
záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Podanie
záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
a) Presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb)
b) Označenie predmetu kúpy
c) Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie podniku bez DPH (úpadca nie je platiteľ DPH)
d) Aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní v čase
doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie
e) Doklad o uhradení nenávratného poplatku 100,- EUR podľa bodu 2.2.a podmienok ponukového konania
(fotokópia)
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f) Doklad o poukázaní 30% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj podniku
SK2011110000001058252002vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

na

č.

účtu:

g) Doklad preukazujúci finančné krytie minimálne vo výške ponúknutej sumy za predaj podniku (výpis z účtu,
Zmluva o pôžičke) ku dňu podania ponuky záujemcom
h) Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou
i) Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcom uhradený
záloh na kúpnu cenu, ktorý predstavuje 30% z ponúknutej kúpnej ceny
j) Dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca predloží po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov
doručené do dňa otvárania obálok predsedovi veriteľského výboru a zabezbečenému veriteľovi, kde sa otvoria a
vyhotoví sa o tom úradný záznam. Následne správca preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či
spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a
spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania, v návrhu Zmluvy o predaji podniku predloženej správcom a ak súčasne ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu, a následne predmetnú ponuku schvaľuje zabezpečený veriteľ a veriteľský výbor v súlade s udelením
súhlasu veriteľského výboru zo dňa 02.02.2016.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk. Víťaza ponukového konania správca zároveň vyzve na uzatvorenie Zmluvy o predaji podniku
za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4 Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu za podnik najneskôr do dňa podpisu Zmluvy o
predaji podniku so správcom, a to najneskôr do 7 dní od vyzvania víťazného záujemcu na uzatvorenie Zmluvy o
predaji podniku.
3.5 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 30 % ponúknutej kúpnej ceny
najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.6 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Zmluvu o predaji podniku v lehote určenej správcom, alebo
kúpnu cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, prepadá záloha vo výške 30% z ponúknutej
kúpnej ceny zložená záujemcom pri predložení ponuky v prospech všeobecnej podstaty ako zmluvná pokuta,
v zmysle Dohody o zmluvnej pokute, a ako víťaz ponukového konania nastúpi ďalší záujemca, ktorý ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu.
3.7 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Šali dňa, 06.07.2016
JUDr. Michal Straka, správca
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K016090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Fabian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nedárska 788/35, 919 25 Šúrovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 841 822
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Floriš
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/2/2016 S142
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/2/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Alexander Floriš, správca úpadcu: Vladimír Fabian, nar.: 11.6.1980, podnikajúci pod obchodným menom:
Vladimír Fabian, Nedárska 788/35, 919 25 Šúrovce, IČO: 46 841 822, podľa ust. § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že dňa
6.7.2016 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka doručená správcovi dňa 4.7.2016, t.j. po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty. Jedná sa o prihlášku nezabezpečenej pohľadávky vo výške 1.257,77 € veriteľa:
Pohotovosť, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598.
V Trnave dňa 6.7.2016
JUDr. Alexander Floriš, správca

K016091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Fitosová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vydrany 470, 930 16 Vydrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2013 S 1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE II. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA
Správca v konkurznom konaní: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, (ďalej
len „Správca“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty úpadcu: Mária Fitosová v konkurze, sídlo: Vydrany 470, 930 16 Vydrany, dátum narodenia:
10.05.1960 (ďalej len „Úpadca“).

I. Predmet predaja:
Hnuteľný majetok je zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu. Popis majetku úpadcu, ktorý je predmetom
tejto ponuky, bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 147/2013 zo dňa 01.08.2013 pod. č.: K013632. Ide
o nasledovné hnuteľné veci:
· nákladné motorové vozidlo Mercedes Benz 316 CDI KA 4025, EČ DS977AX, VIN WDDB9036631R288683, farba
biela, súpisová hodnota: 3.800 EUR, (ďalej len ,,Hnuteľný majetok”).
1.

Hnuteľný majetok nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

102

Obchodný vestník 132/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.07.2016

1.
Hnuteľný majetok nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota
je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) a je uvedená v súpise všeobecnej
podstaty pri súpisovej zložke majetku a predstavuje sumu: 3.800 EUR.
2.
Predaj hnuteľného majetku sa uskutočňuje podľa ust. § 92 ods. 1, písm. d) ZoKR zorganizovaním
ponukového konania.

II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:
V 2. kole verejného ponukového konania sa najnižšie podanie znižuje o 20% oproti súpisovej
hodnotespeňažovaného majetku. Výška ponúknutej odplaty za predaj Hnuteľného majetku musí byť preto
minimálne v sume: 3.040 EUR. Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponúkaného majetku, ako aj úplné znenie
podmienok verejného ponukového konania si záujemca môže vyžiadať telefonicky u Správcu na tel. č.:
033/2933333, príp. mailom na adrese: nano@akko.sk.

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Záväzné ponuky na odkúpenie Hnuteľného majetku sa predkladajú na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ing. Pavol
Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom
„Konkurz – Mária Fitosová - neotvárať“. Ponuka musí obsahovať:
návrh kúpnej ceny - číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o
výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,
-

doklad o úhrade celku kúpnej ceny na účet v banke: č. účtu: 2629805817/1100, vedený v Tatra banke, a.s.,

doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho
preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je ním overená
fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace,
-

oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia uhradenej kúpnej ceny.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do dňa 21.07.2016 (vrátane) do 15.00 hod. Pre dodržanie lehoty
doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie Správcu, nie dátum podania
ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania
predložiť len jednu ponuku a predloženú ponuku nemožno meniť ani vziať späť.
Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.

IV. Termín a miesto otvárania obálok:
Predložené obálky s ponukami na odkúpenie Hnuteľného majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese:
Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, dňa 22.07.2016 o 10:00 hod., o čom
Správca vyhotoví zápisnicu.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 7 dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto lehote zároveň
oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom budú zložené sumy vrátené
do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote zároveň Správca vyzve víťaza verejného ponukového
konania na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

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

103

Obchodný vestník 132/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.07.2016

VI. Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa
pokynu správcu, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej
ceny. Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť verejné
ponukové konanie ako neúspešné.
Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli správcu: 06.07.2016
............................................................
Mgr. Ing. Pavol Korytár správca úpadcu Mária Fitosová v
konkurze

K016092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SATEC SK a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 102, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 684 961
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32R/1/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Spisová značka súdneho spisu: 32R/1/2016
Spisová značka správcovského spisu: 32R/1/2016 S1604
Zápisnica z 1. zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka SATEC SK a.s. so sídlom: Novozámocká 102, 949 05 Nitra, IČO: 36 684 961 (ďalej len „dlžník“) konanej
v reštrukturalizácii vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn.: 32R/1/2016.
Miesto a čas konania: Kongresové Centrum hotela MIKADO, Hollého 11, 949 01 Nitra, dňa 06.07.2016 o 10:50 hod
Správca: ADVO INSOLVENCY, k.s., sídlo kancelárie SNP 25, Veľký Krtíš, za ktorého koná JUDr. Dalimír
Solčanský, PhD., prokurista
Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1. Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, zast. SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
Štefánikova 8, Bratislava,
2. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava,
3. Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,
každý s počtom hlasov 1
ďalej prítomný: Ing. Peter Ivanička, predseda predstavenstva dlžníka
Toto zasadnutie bolo zvolané správcom v zmysle ust. § 128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“).
Program zasadnutia veriteľského výboru:
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

104

Obchodný vestník 132/2016

1.
2.
3.
4.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.07.2016

Otvorenie
Voľba predsedu veriteľského výboru
Rôzne
Záver.

K bodu 1:
Prvé zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 10:50 hod. správca. Uviedol, že prvé zasadnutie veriteľského výboru
zvolal v súlade s ustanovením § 128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) v
platnom znení z dôvodu hospodárnosti hneď po skončení schôdze veriteľov. Konštatoval, že sú prítomní všetci
traja platne zvolení členovia veriteľského výboru, čím je veriteľský výbor uznášaniaschopný.
K bodu 2:
Za predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý člen Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava ako
najväčší veriteľ. Pristúpilo sa k hlasovaniu o tomto návrhu.
Hlasovanie: 3 za/ nikto proti, nikto sa nezdržal
VV prijíma uznesenie:
Za predsedu VV dlžníka SATEC SK a.s., bol zvolený Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava.
K bodu 3:
V rámci tohto bodu vystúpil v mene dlžníka predseda predstavenstva, ktorý prítomným členom VV opísal situáciu
v spoločnosti dlžníka, kedy rokuje s potencionálnym záujemcom o kúpu časti aktív, pričom rokovania prebiehajú,
takisto oboznámil členov VV s predbežnými kalkuláciami pre výpočet splátok budúceho plánu. Takisto nie je zatiaľ
zrejmý okruh veriteľov, ktorí podajú incidenčné žaloby, a preto požiadal o predĺženie lehoty predloženia
záverečného návrhu plánu na predbežné schválenie VV v zmysle ust. § 143 ZKR o 60 dní. Pristúpilo sa
k hlasovaniu o tomto návrhu.
Hlasovanie: 2 za/ nikto proti, 1 sa zdržal
VV prijíma uznesenie:
Lehota na predloženie reštrukturalizačného plánu dlžníka SATEC SK a.s., v súlade s ust. § 143 ZKR sa
predlžuje o 60 dní.
Prítomní členovia VV sa dohodli, že zvolávanie zasadnutí veriteľského výboru, ako aj ďalšia komunikácia medzi
členmi vrátane predkladania návrhu plánu sa bude uskutočňovať mailovou formou a na tento účel odovzdali
predsedovi VV svoje mailové adresy.
K bodu 4:
Predseda VV poďakoval všetkým prítomných za ich účasť a uviedol, že zvolá nasledovné zasadnutie VV v súlade
s vyššie uvedeným.

Za predsedu VV Sberbank Slovensko, a.s.:
JUDr. Marek Strachan
SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
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K016093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Korček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej armády 43, 935 02 Žemberovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 282 289
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty do zoznamu pohľadávok

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca konkurznej podstaty úpadcu Ján Korček, miesto
podnikania Červenej armády 43, 935 02 Žemberovce, IČO: 34 282 289 týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal dňa 06.07.2016 do zoznamu pohľadávok
nezabezpečené pohľadávky veriteľa:

·

Intrum Justitia s.r.o., so sídlom: Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 831 154 v celkovej sume
prihlásenej pohľadávky: 452,41 EUR, pohľadávka bola zapísaná do konečného zoznamu pohľadávok pod
číslom 158

V Nitre dňa 06.07.2016

K016094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Macíček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ihličnatá 12, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/14/2016_S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/14/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK

Mgr. Peter Forgáč ako správca úpadcu Peter Macíček, trvale bytom: Ihličnatá 12, Bratislava, t. č. v Ústave na výkon
trestu odňatia slobody, Hrnčiarovce nad Parnou, narodený: 31.05.1974, týmto oznamuje zapísanie pohľadávok
veriteľa DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, vo
výške 571,16 EUR do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 1 sa vo výške 507,08 EUR do zoznamu
pohľadávok pod poradovým číslom 2.
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Mgr. Peter Forgáč - správca

K016095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Papp
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gudernova 289/1, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/73/2015/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/73/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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 Alžbetina 41,
040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Štefan Papp, bytom
Gudernova 289/1, 040 11 Košice, nar.: 12.06.1975 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods.
3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška
pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:
So sídlom:
IČO:

POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
35 807 598

Celková suma prihlásenej pohľadávky:

446,79 €

Počet uplatnených pohľadávok:

1

Doručenie prihlášok dňa:

04.07.2016

Uplatnenie zabezpečovacích práv:

Neuplatnené

Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:

8/P - 1

Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

06.07.2016

V Košiciach, dňa 06.07.2016
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k.s. - správca Úpadcu
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K016096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Furjel "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúšovská 439, 027 01 Žaškov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2015 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Gabriela Bírošová, správca úpadcu: Peter Furjel, nar. 15. 11. 1977, bytom: Matúšovská 439, 027 01 Žaškov,
týmto podľa § 96 ods. 2 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
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. Gabriela Bírošová, správca

K016097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REVO, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žriedlová 11, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 575 011
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/43/2015 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/43/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I č. k.: 31K/43/2015 – 111 zo dňa 28. septembra 2015 súd vyhlásil konkurz na
majetok úpadcu REVO, s.r.o., so sídlom Žriedlová 11, 040 01 Košice, IČO: 36 575 011, pričom ma zároveň
ustanovil za správcu majetku úpadcu (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR
dňa 5. októbra 2015, v čiastke OV 190/2015 a účinným sa stalo dňa 6. októbra 2015.
Týmto v súlade s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem doplnenie súpisu oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31
320 155, o nasledovnú súpisovú zložku majetku:
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Číslo súpisovej Obchodné
zložky
meno

13

REVO
s.r.o.

Sídlo

IČO

Faktúra Dlžná
č.
suma

TATRY, Klincová 37/B, 821 08 46 382
Bratislava
232

REVO TATRY, s.r.o. CELKOM

Právny dôvod vzniku

Hodnota súpisovej
zložky

5 717,00 €

vyrovnací podiel v zmysle §
5 717,00 €
148 ods. 2 OBZ

5 717,00 €

5 717,00 €

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

108

Obchodný vestník 132/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.07.2016

V Košiciach, dňa 6. júla 2016
Mgr. Tomáš Kališka, správca

K016098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Poláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1414/30, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 926 542
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/22/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/22/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, správca úpadcu: Magdaléna Poláková, nar. 21.06.1962,
bytom Budovateľská 1414/30, 945 01 Komárno, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Magdaléna
Poláková, s miestom podnikania Budovateľská 1414/30, 945 01 Komárno, IČO: 46 926 542 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 č. IBAN:
SK8109000000005115132719, 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.
SKP, k.s., správca

K016099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Ondrejkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za farou 21, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/23/2016/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/23/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurzu úpadcu Adam Ondrejkovič, narodený 02.11.1990, bytom Bratislava, 83107 Bratislava, št. občan
SR, v zmysle § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu :
P.č. 1 : Iná majetková hodnota : 663,88 Eur, zapísané 4.7.2016, právny dôvod : nespotrebovaná časť preddavku
úpadcu vrátená k rukám správcu prostredníctvom účtárne OS Bratislava I., vedená pod položkou denníka D19, pol.
reg. 108/2016,
P.č. 2. Iná majetková hodnota: suma : 1660,- Eur , zapísané 4.7.2016, právny dôvod : finančné prostreidky úpdcu
evidované v hotovosti .
V Bratislave, dňa 6.7.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Anna Bružeňáková, správca

K016100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Frič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 2649/39, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Petrán
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/7/2016 S353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/7/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: Peňažná hotovosť zložená úpadcom
Súpisová hodnota majetku: 1 955,00 €

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážky zo mzdy úpadcu za apríl 2016
Súpisová hodnota majetku: 604,00 €

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážky zo mzdy úpadcu za máj 2016
Súpisová hodnota majetku: 961,04 €

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny predbežného správcu
Súpisová hodnota: 446,22 €

JUDr. Peter Petrán, správca

K016101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vidovenec Marek, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovská 41, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
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

110

Obchodný vestník 132/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.07.2016

Sídlo správcu:
Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/81/2015 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/81/2015
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra ako správca úpadcu: Ing. Marek
Vidovenec, nar.: 19.04.1967, bytom Gazdovská 41, 945 01 Komárno, 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 SK85 0900 0000 0051 1569
7381, 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.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K016102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRIMENT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 3/A, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 261 483
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2014 S 1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/6/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Eva Timár Myjavcová, ako ustanovený správca úpadcu - obchodnej spoločnosti TRIMENT s.r.o., so
sídlom Hlavná 3/A, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 261 483, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 14963/T, na základe uznesenia Okresného súdu Trnava zo dňa 01.07.2014, č.k.
36K/6/2014-118, o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu (predmetné uznesenie bolo zverejnené v OBV číslo
129/2014 dňa 08.07.2014), a na základe záväzného pokynu príslušného orgánu, č.k. 36K/6/2014-254, týmto
v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších
právnych predpisov, ďalej len „ZKR“), vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania, za nasledovných
podmienok:
Majetok tvoriaci konkurznú podstatu:
Súpis majetku úpadcu bol zverejnený v OBV číslo 161/2014 zo dňa 21.08.2014 a jeho aktualizácia bola zverejnená
v OBV 115/2016 dňa 15.06.2016, v zmysle uvedeného boli správcom do súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu zaradené nasledujúce súpisové zložky majetku úpadcu:
Deň
zápisu

Dôvod zápisu

majetková
08.08.2014 hodnota
pohľadávka

majetková
08.08.2014 hodnota
pohľadávka

Súpisová
hodnota

Označenie majetku

voči dlžníkovi – obchodnej spoločnosti SJTS s.r.o., IČO:
36 357 359, (neskôr SUCHÉ MIESTO s.r.o.)
·
v sume 110 054,61 eur (z toho 80 615,57 eur ako
istina, 29 439,04 eur ako úroky z omeškania),
16 500,- €
·
v sume 53 583,34 eur (z toho 39 250,07 eur ako
istina, 14 333,27 eur ako úroky z omeškania);
obidve pohľadávky priznané rozsudkom Okresného súdu
Bratislava I, č.k. 9Cbi/60/2013-70, právoplatný dňa
03.09.2015, vykonateľný dňa 06.09.2015
voči dlžníkovi - Daniel Trangoš – DaTra, IČO: 40 836 754;
dlžné faktúry 20120010, splatná 3004.2012, vo výške 5 778,00
17 712,00 €
€, faktúra číslo 20120015, splatná 01.06.2012, vo výške
11 934,00 €

Poznámka

Na dlžníka je vedené konkurzné
konanie
Okresným
súdom
Bratislava I pod sp. zn. 6R/2/2013

stav v účtovníctve úpadcu ku dňu
31.12.2012

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky ponukového konania:
1. Predmet ponukového konania bude speňažovaný ako súbor.
2. Predmet ponukového konania bude speňažovaný za najvyššiu ponúknutú cenu, ktorá nemôže byť pre III.
kolo nižšia ako 35% zo súpisovej hodnoty pohľadávok,
3. Záujemca predloží svoju ponuku na adrese správcu: Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca, so sídlom
Štúrova 42, 927 01 Šaľa, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk,
v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – TRIMENT, s.r.o.- neotvárať“. Zmeškanie lehoty
nemožno odpustiť.
4. Ponuka musí obsahovať:
· označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
· preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu
z obchodného registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba – podnikateľ predloží
overenú fotokópiu preukazu totožnosti a originál aktuálneho výpisu zo živnostenského registra alebo iného
verejného registra, ktorý nesmie byť starší ako 30 dní; fyzická osoba –nepodnikateľ predloží overenú
fotokópiu preukazu totožnosti a v prípade manželov doklad i tom, či predmet kúpy bude patriť do výlučného
vlastníctva kupujúceho alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov
patriacich do BSM,
· označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným
v zozname majetku určeného na predaj,
· návrh kúpnej ceny v eurách – vo výške podľa aktuálneho kola ponukového konania,
· doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, na účet správcu
vedený v SberBank Slovensko, a.s., číslo účtu: 4230192106/3100,
· doklad o finančnom krytí záujemcom ponúkanej kúpnej ceny (výpis z bankového účtu, banková záruka
a pod.),
· čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči úpadcovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude
priložené čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči úpadcovi, nebude
považovaná za riadne podanú,
· označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu na kúpnu cenu,
· vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej
lehote víťazný záujemca neuzatvorí so správcom zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená ako víťazná,
ako aj vyhlásenie o súhlase s úrokom z omeškania vo výške 0,05% zo zostatku záujemcom navrhovanej
kúpnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania, v prípadne, ak víťazný záujemca neuhradí včas
zostatok ním navrhovanej kúpnej ceny podľa pokynu správcu.
1. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť
alebo vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa
neprihliada. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
2. Ak ponúkaná suma nebude dosahovať hodnotu uvedenú v podmienkach ponukového konania, alebo
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku (prvý deň
lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku). Ak koniec
lehoty pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
4. Otváranie obálok sa uskutoční 20- ty deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v sídle kancelárie správcu na ulici Štúrova 42, 927 01 Šaľa. Ak
tento deň pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa uskutoční v najbližší
pracovný deň.
5. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 10 dní odo dňa otvárania obálok, za prítomnosti zástupcu veriteľov.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Správca vyhodnotí predložené ponuky
tak, že víťazom ponukového konania sa stane ten, kto splní podmienky a jeho ponuka bude schválená
zástupcom veriteľom. Správca vyhodnotí predložené ponuky podľa týchto kritérií - ponúknutá cena
a platobné podmienky. Správca uzavrie s víťazom ponukového konania zmluvu až po úplnom uhradení
kúpnej ceny.
6. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote
10 dní odo dňa doručenia výzvy správcu, predložili novú zvýšenú ponuku. Za zhodnú ponuku na účely
určenia víťaza sa považujú ponuky, ktorých rozdiel v prípade ponúkanej kúpnej ceny nie je väčší ako 4,00
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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určenia víťaza sa považujú ponuky, ktorých rozdiel v prípade ponúkanej kúpnej ceny nie je väčší ako 4,00
€.
7. Celok kúpnej ceny musí úspešný záujemca, ktorý bude správcom vyhodnotený ako víťaz, zaplatiť do 14 dní
odo dňa doručenia vyhodnotenia ponúk. Pri splnení tejto podmienky správca v lehote 21 dní odo dňa
doručenia vyhodnotenia uzavrie s víťazom zmluvu.
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu
odmietne uzavrieť so správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním
navrhovanej kúpnej ceny. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný a neuhradí
včas zostatok ním navrhovanej kúpnej ceny podľa pokynu správcu, má správca popri pokute uvedenej
v predchádzajúcej vete nárok aj na úrok z omeškania vo výške 0,05% zo zostatku záujemcom navrhovanej
kúpnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania.

V Šali, dňa 06.07.2016

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca

K016103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vidovenec Marek, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovská 41, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/81/2015 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/81/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, správca úpadcu: Ing. Marek Vidovenec,
nar.: 19.04.1967, bytom Gazdovská 41, 945 01 Komárno zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 26.08.2016 o 09.00
hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na adrese: Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov § 107 ods. 2 ZKR
5. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 08.45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie
na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, 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

113

Obchodný vestník 132/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.07.2016

K016104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO - AZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 797 541
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/43/2015S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/43/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: AUTO AZ s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 35 797 541, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Trnava pod sp. zn. 25K/43/2015, v súlade s ustanovením
§ 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje
doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovné nové súpisové zložky majetku:
B. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA KONKURZNOM ÚČTE
Čís.
súp.zl.

Banka

6.

Sberbank Slovensko,
1000011185/3100 9.5.2016
a.s.

Kaucia od popierajúceho veriteľa DANATO SLOVAKIA
s.r.o.
350,00 €
VS: 17/1

7.

Sberbank Slovensko,
1000011185/3100 9.5.2016
a.s.

Kaucia od popierajúceho veriteľa DANATO SLOVAKIA
s.r.o.
350,00 €
VS: 341/2

8.

Sberbank Slovensko,
1000011185/3100 9.5.2016
a.s.

Kaucia od popierajúceho veriteľa DANATO SLOVAKIA
s.r.o.
350,00 €
VS:340/1

Číslo účtu

Dátum
transakcie

Popis

Súpisová
hodnota

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K016105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARDOS AZ a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 80, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 384 081
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/16/2013 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/16/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k.s. - v skratke PSD, k.s., so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811
01 Bratislava, konajúci štatutárnym orgánom - komplementárom JUDr. Jánom Havlátom za spoločnosť ARDOS AZ,
a.s., (ARDOS AZ, s.r.o.) so sídlom Popradská 80, 821 06 Bratislava, IČO: 31 384 081, dlžník zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SA, vložka č. 3780/B (ďalej len „úpadca“), v súlade s ust. §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje,
že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal dňa 06.07.2016 do zoznamu
pohľadávok nezabezpečenú pohľadávku veriteľa:

Inšpektorát práce Bratislava, so sídlom Za kasárňou 1, Bratislava, IČO: 00 166 367, v celkovej sume prihlásenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Inšpektorát práce Bratislava, so sídlom Za kasárňou 1, Bratislava, IČO: 00 166 367, v celkovej sume prihlásenej
pohľadávky 1 500,- EUR. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom 109.

K016106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tradesale, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov Mieru 177/12, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 806 064
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/73/2014 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/73/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31K/73/2014 zo dňa 30. apríla 2015 súd vyhlásil konkurz na majetok
úpadcu Tradesale, s.r.o., so sídlom Obrancov Mieru 177/12, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 36 806 064, pričom ma
zároveň ustanovil za správcu majetku úpadcu (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku SR dňa 12. mája 2015, v čiastke OV 88/2015 a účinným sa stalo dňa 13. mája 2015.
Týmto v súlade s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
majetku úpadcu o nasledovnú súpisovú zložku majetku:
POHĽADÁVKA Z ÚČTU V BANKE
Číslo
súpisovej
zložky

Číslo účtu

Mena, na Peňažný ústav - banka
ktorú
Sídlo
účet znie Názov

3

SK7702000000003518350551 EUR

IČO

Hodnota
pohľadávky

Všeobecná
Mlynské nivy
úverová banka, 1,
829
90 31320155 1 592,52 €
a.s.
Bratislava

Hodnota
Právny
súpisovej
dôvod vzniku
zložky
daňová
exekúcia
1 592,52 €
HOTEL
G,
s.r.o.

V Košiciach, dňa 1. júla 2016
Mgr. Tomáš Kališka, správca

K016107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BRICOM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudroňova 57, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 681 471
Obchodné meno správcu:
Čechová Insolvency Services k. s.
Sídlo správcu:
Štúrova 4, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/59/2015 S 1664
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/59/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

(I) Nehnuteľný majetok
1. nebytový priestor č.1-6 v bytovom dome s.č. 3634 na parc. č. 4709/29 v kat. úz. Petržalka, druh nebytového
priestoru: zariadenie obchodu, nachádzajúci sa na 1.podlaží, vchod Gercenova 6 aj-1, v celosti (1/1), ku ktorému
prislúcha spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výške 21720/656033,
zapísaný na LV č. 3700 pre kat.úz. Petržalka, obec BA-m.č.Petržalka, okres Bratislava V;
.....................súpisová hodnota: 190.000,- €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. nebytový priestor č.2-1 v bytovom dome s.č. 3634 na parc. č. 4709/29 v kat. úz. Petržalka, druh nebytového
priestoru: garáž, nachádzajúci sa v suteréne, vchod Gercenova 6, v spoluvlastníckom podiele 161/34893, ku
ktorému prislúcha spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výške
91924/656033, zapísaný na LV č. 3700 pre kat.úz. Petržalka, obec BA-m.č.Petržalka, okres Bratislava V;
.....................súpisová hodnota: 9.000,- €
3. nebytový priestor č.1-2 v bytovom dome s.č. 3725 na parc. č. 4716/12 a 4723/8 v kat. úz. Petržalka, druh
nebytového priestoru: zariadenie obchodu, nachádzajúci sa na 1. podlaží, vchod Záporožská 6, v celosti (1/1), ku
ktorému prislúcha spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a k pozemkom
vo výške 6654/546591, zapísaný na LV č. 4033 pre kat.úz. Petržalka, obec BA-m.č.Petržalka, okres Bratislava V;
.....................súpisová hodnota: 62.000,- €
4. pozemok par.č. 4716/11, zast. plochy a nádvoria o výmere 14m2, v kat.úz. Petržalka, obec BA-m.č.Petržalka,
okres Bratislava V, zapísaný na LV č. 4033, v spoluvlast. podiele 6654/546591;
.....................súpisová hodnota: 30,- €
5. pozemok par.č. 4716/12, zast. plochy a nádvoria o výmere 634m2, v kat.úz. Petržalka, obec BA-m.č.Petržalka,
okres Bratislava V, zapísaný na LV č. 4033, v spoluvlast. podiele 6654/546591;
.....................súpisová hodnota: 1.000,- €
6. pozemok par.č. 4723/8, zast. plochy a nádvoria o výmere 1383m2, v kat.úz. Petržalka, obec BA-m.č.Petržalka,
okres Bratislava V, zapísaný na LV č. 4033, v spoluvlast. podiele 6654/546591;
.....................súpisová hodnota: 2.100,- €
7. pozemok par.č. 4723/9, zast. plochy a nádvoria o výmere 14m2, v kat.úz. Petržalka, obec BA-m.č.Petržalka,
okres Bratislava V, zapísaný na LV č. 4033, v spoluvlast. podiele 6654/546591;
.....................súpisová hodnota: 30,- €
8. pozemok par.č. 4723/10, zast. plochy a nádvoria o výmere 9m2, v kat.úz. Petržalka, obec BA-m.č.Petržalka,
okres Bratislava V, zapísaný na LV č. 4033, v spoluvlast. podiele 6654/546591;
.....................súpisová hodnota: 20,- €
9. pozemok par.č. 4723/11, zast. plochy a nádvoria o výmere 140m2, v kat.úz. Petržalka, obec BA-m.č.Petržalka,
okres Bratislava V, zapísaný na LV č. 4033, v spoluvlast. podiele 6654/546591;
.....................súpisová hodnota: 300,- €

(II) Hnuteľný majetok
10. stôl rovný 3 ks
.....................súpisová hodnota: 30,- €
11. stolička rokovacia 6 ks
.....................súpisová hodnota: 30,- €
12. skrinka široká 7 ks
.....................súpisová hodnota: 70,- €
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13. stolička manažérska 6 ks
.....................súpisová hodnota: 300,- €
14. stolička otočná 2 ks
.....................súpisová hodnota: 40,- €
15. veľký paravan 2 ks
.....................súpisová hodnota: 10,- €
16. Rittal skriňa
.....................súpisová hodnota: 50,- €
17. stolička rokovacia 2 ks
.....................súpisová hodnota: 10,- €
18. stôl rokovací
.....................súpisová hodnota: 20,- €
19. stôl konferenčný
.....................súpisová hodnota: 10,- €
20. kontajner 2 ks
.....................súpisová hodnota: 30,- €
21. skrinka 80cm 6 ks
.....................súpisová hodnota: 180,- €
22. skrinka vysoká s nadstavcom 4 ks
.....................súpisová hodnota: 200,- €
23. skrinka bez nadstavca 4 ks
.....................súpisová hodnota: 30,- €
24. tlačiareň – Lexmark MS310dn.. 1 ks
.....................súpisová hodnota: 100,- €
25. regále ATIN
.....................súpisová hodnota: 200,- €
26. regále skladové
.....................súpisová hodnota: 100,- €
27. registračná pokladnica
.....................súpisová hodnota: 20,- €
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28. Lexmark E250 2 ks
.....................súpisová hodnota: 100,- €
29. paletovací vozík BF900 1 ks
.....................súpisová hodnota: 50,- €
30. Scanner - dátová prenosná banka
.....................súpisová hodnota: 20,- €
31. knižnica veľká
.....................súpisová hodnota: 20,- €
32. knižnica malá
.....................súpisová hodnota: 10,- €
33. červená sedačka 2 ks
.....................súpisová hodnota: 100,- €
34. tlačiareň C 540 N
.....................súpisová hodnota: 60,- €
35. monitor Fujitsu Siemens
.....................súpisová hodnota: 50,- €
36. HP ProLiant ML 150 server
.....................súpisová hodnota: 300,- €
37. Fujitsu Siemens server 2 ks
.....................súpisová hodnota: 200,- €
38. monitor LG 3 kusy
.....................súpisová hodnota: 150,- €
39. notebook Accer
.....................súpisová hodnota: 20,- €
40. PC Fujitsu Siemens
.....................súpisová hodnota: 100,- €
41. Fujitsu primergy TX100-server
.....................súpisová hodnota: 300,- €
42. scanner Epson office
.....................súpisová hodnota: 20,- €
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(III) Pohľadávky
43. pohľadávka na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou č. 1x15-10923-44 zo dňa 23.07.2015 na
nehnuteľnosti zapísanej pod č.1 v súpise majetku voči Linda Toporčáková/QBE Insurance (Europe) Limited,
pobočka v SR;
.....................súpisová hodnota: 6.000,- €

Majetok bol do súpisu všeobecnej podstaty zapísaný dňa 06.07.2016. Súpis oddelenej podstaty nebol vyhotovený
keďže sa na zabezpečovacie práva viaznuce na nehnuteľnom majetku opísanom v bode (I) v konkurze neprihliada
v zmysle ust. § 95 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov.

V Bratislave 06.07.2016
Čechová Insolvency Services k.s., konajúca prostredníctvom JUDr. Katarína Čechová, komplementár, správca

K016108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Krištof
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri jame 534/34, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Petrán
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2015 S353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Peter Petrán, správca konkurznej podstaty úpadcu Anton Krištof, nar. 25.08.1958, bytom Pri jame 534/34,
900 42 Dunajská Lužná, v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola do zoznamu
pohľadávok pod č. 12 zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ: Pavol Gajdoš, Hlavná 54/32, 900 42 Dunajská Lužná, prihlásená suma 9 824,44 Eur
JUDr. Peter Petrán, správca

K016109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Prekop ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 108/18, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1961
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/44/2015/S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/44/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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38K/44/2015
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Správca konkurznej podstaty úpadcu Jaroslav Prekop, nar. 16.11.1961, bytom Továrenská 108/18, 020 01
Púchov, v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR zverejňuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej
podstaty.

Správca týmto zároveň oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z oddelenej podstaty. Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, každý pracovný deň od 08.30 – 12.00 a od 13.00 – 16.00
hod. Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0905/447 835, resp. na adrese:
msustek@licitor.sk

V zmysle § 96 ods.3 ZKR Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive, a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.

LICITOR recovery, k.s., správca

K016110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MÄSOTOP, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ovocná 205, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 539 431
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 39R/1/2013 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
39R/1/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu: MÄSOTOP, s.r.o. v konkurze, so sídlom Ovocná 205,
955 01 Topoľčany (do 7.8.2013 so sídlom 956 37 Malé Hoste 99), IČO: 36 539 431, v zmysle § 28 ods. 3 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok por. č. 1 veriteľa:
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 2269/18, 955 37 Topoľčany,
IČO: 30 807 484, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku por. č. 1 v celkovej výške 569,38 €.
Vyššie uvedená pohľadávka bola dňa 4.7.2016 správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca
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K016111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Gic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 5, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/27/2016/S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714 úpadcu: Ing. Peter Gic, nar. 26.05.1966, IČO: 32 520 689, bytom
Bernolákova 5, 040 11 Košice, Slovenská republika, týmto v súlade s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii pre účely popretia pohľadávky konkurzným veriteľom zverejňuje bankový účet: IBAN:
SK87 0200 0000 0031 9236 6157, BIC: SUBASKBX, vedený vo VÚB, a.s., na ktorý možno skladať kauciu vo výške
350,-Eur pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou.
Popierajúci konkurzný veriteľ je povinný kauciu zaplatiť tak, že pri platbe uvedie číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilný symbol.
Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty (len v prípade úplnej alebo čiasočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate).
Kauciu možno v zmysle § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky.
V Košiciach.
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714.

K016112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Pirošková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Náhradné pole 4, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/36/2013 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/36/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Sp.zn. súdneho spisu:

28K/36/2013

Sp.zn. správcovského spisu: 28K/36/2013 S 106

Úpadca:

Veronika Pirošková
Nar.: 21.02.1978
Bydlisko: Náhradné pole 4, 972 51 Handlová, Slovenská republika
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Zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov

Dátum a čas konania schôdze: 04.07.2016 o 11:00 hod.
Miesto konania schôdze: Teplická 7434/147, 921 01 Piešťany

Začiatok schôdze: 11:00 hod.
Koniec schôdze:

11:15 hod.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Odsúhlasenie spôsobu komunikácie so správcom
3. Záver

K bodu 1/ Otvorenie
Prvé zasadnutie zástupcu veriteľov otvoril zástupca veriteľov Home Credit Slovakia, a.s.

K bodu 2/ - Odsúhlasenie spôsobu komunikácie so správcom
K tomuto bodu správca konkurznej podstaty JUDr. Danica Birošová predložila návrh, aby zástupca veriteľov o
prijatých uzneseniach informoval správcu emailovou formou, s tým že správca je povinný predkladať všetky žiadosti
zástupcovi veriteľov tiež emailovou formou na adresu maria.sudyova@homecredit.sk.

Uznesenie č. 1
Zástupca veriteľov schvaľuje spôsob komunikácie so správcom v zmysle predloženého návrhu emailovou
formou.

K bodu 3/ - Záver
Týmto bol program zasadnutia zástupcu veriteľov vyčerpaný a zástupca veriteľov zasadnutie ukončil.

Zástupca veriteľov: Home Credit Slovakia, a.s.
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V zastúpení JUDr. Mária Šudyová

V Piešťanoch dňa 04.07.2016

K016113
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:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714 úpadcu: AC-METAL s.r.o. "v konkurze", IČO: 36 449 776, Hnilecká
19, 056 01 Gelnica, Slovenská republika, týmto v súlade s § 92 ods. 6 posledná veta zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii, s primeraným použitím § 24 ods. 9 posledná veta zákona č. 527/2002 Z.z. o
dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov ZVEREJŇUJE, že:
dňa 28.06.2016 sa uskutočnila štvrtá dražba v čase od 14:00 hod. do 14:45 hod. v kancelárii správcu na adrese:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice, predmetom ktorej bol spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/1, ku všetkým
nehnuteľnostiam ako celku, tak ako stoja a ležia (§ 501 Občianskeho zákonníka), zapísaným na liste
vlastníctva č. 3271, v Okrese: Gelnica, Obci: Gelnica, katastrálne územie: Gelnica, spolu s ich príslušenstvom
a súčasťami, tvoriace časť súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu a súpis majetku oddelenej podstaty
úpadcu, podľa zverejnení v Obchodnom vestníku (OV) 85/2015 (ďalej len "nehnuteľnosti" alebo "predmet dražby"),
ktorá sa uskutočnila v súlade s oznámením o dražbe, zverejneným v OV 106/2016 dňa 02.06.2016.
Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:
Poznámka:
„Rozhodnutie č. 26K/46/2014 zo dňa 3.3.2015 o vyhlásení konkurzu na majetok AC-METAL s.r.o. ‘v konkurze‘, IČO:
36 449 776, Hnilecká 19, 056 01 Gelnica k všetkým nehnuteľnostiam zapísaným na liste vlastníctva č. 3271, Doc.
JUDr. Ján Pirč, CSc., kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice, P 230/2015-512/15.“.
Ťarchy (vydražením nehnuteľností zanikajú):
·

·

„Zmluva o zriadení záložného práva č. 29/06/040387/A/1 zo dňa 13.7.2006 k nehnuteľnostiam : pozemky,
parc.č. 2805/1 - zast.plochy o výmere 20302 m2, parc.č. 2805/2 - zast.plochy o výmere 2107 m2,
parc.č.2805/3 - zast.plochy o výmere 582 m2, parc.č. 2805/4 - zast.plochy o výmere 96 m2, parc.č. 2805/5 zast.plochy 493 m2, parc.č. 2805/6 - zast.plochy o výmere 23 m2, parc.č. 2805/7 - zast.plochy o výmere
264 m2, parc.č. 2805/8 - zast.plochy o výmere 197 m2, parc.č. 2805/9 - zast.plochy o výmere 73 m2,
parc.č. 2805/10 - zast.plochy o výmere 49 m2, parc.č. 2805/11 - zast.plochy o výmere 183 m2, parc.č.
2805/12 - zast.plochy o výmere 464 m2, parc.č. 2805/13 - zast.plochy o výmere 2273 m2, stavby, vrátnica
s.č. 1733 na parc.č. 2805/6, kotolňa s.č. 1734 na parc.č. 2805/5, mech.obrobňa, sklad s.č. 1738 na parc.č.
2805/13, výrobná hala s.č. 1740 na parc.č. 2805/2, v prospech INVEST-KAPITAL, a.s., IČO 35871334,
Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, V 581/2006 - 347/06, Z 289/2012 - 206/12“.
„Zmluva o zriadení záložného práva č.023/07/040387/A/001 zo dňa 26.6.2007 k nehnuteľnostiam :
pozemky, parc.č. 2805/1 - zast.plochy o výmere 20302 m2, parc.č. 2805/2 - zast. plochy o výmere 2107
m2, parc.č.2805/3 - zast.plochy o výmere 582 m2, parc.č. 2805/4 - zast.plochy o výmere 96 m2, parc.č.
2805/5 - zast.plochy 493 m2, parc.č. 2805/6 - zast.plochy o výmere 23 m2, parc.č. 2805/7 - zast.plochy o
výmere 264 m2, parc.č. 2805/8 - zast.plochy o výmere 197 m2, parc.č. 2805/9 - zast.plochy o výmere 73
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výmere 264 m2, parc.č. 2805/8 - zast.plochy o výmere 197 m2, parc.č. 2805/9 - zast.plochy o výmere 73
m2, parc.č. 2805/10 - zast.plochy o výmere 49 m2, parc.č. 2805/11 - zast.plochy o výmere 183 m2, parc.č.
2805/12 - zast.plochy o výmere 464 m2, parc.č. 2805/13 - zast.plochy o výmere 2273 m2, stavby, vrátnica
s.č. 1733 na parc.č. 2805/6, kotolňa s.č. 1734 na parc.č. 2805/5, sklad plynu s.č. 1735 na parc.č. 2805/4,
sklad olejov s.č. 1736 na parc.č. 2805/10, garáže s.č. 1737 na parc.č. 2805/3, mechan.obrobňa, sklad s.č.
1738 na parc.č. 2805/13, spoj.krčok, lakovňa s.č. 1739 na parc.č. 2805/12, výrobná hala s.č. 1740 na
parc.č. 2805/2, soc.budova s.č. 1741 na parc.č. 2805/11, pivnica s.č. 1742 na parc.č. 2805/9, v prospech:
INVEST-KAPITAL, a.s., IČO 35871334, Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, V 434/2007 - 271/07, Z
289/2012 - 206/12“.
Iné údaje: "Žiadosť o zápis geometrického plánu z 28.1.2015, geometrický plán 37298356-69/2013 - R 19/2015 140/2015".
Znalecký posudok:
Číslo znaleckého posudku

Meno znalca

Dátum vyhotovenia

Všeobecná hodnota predmetu dražby

9/2011

Ing. Ján Modrák

14.11.2010

642.855,38,-Eur

Najnižšie podanie: 219.758,84,-Eur (t.j. 35% zo súpisovej hodnoty nehnuteľností).
Oprávnenie licitátora znížiť najnižšie podanie: najviac na sumu 180.000,-Eur.
Dražobník a licitátor: správca.

PRIEBEH A VÝSLEDOK DRAŽBY:
Dražba sa uskutočnila dňa 28.06.2016 so začiatkom o 14:10 hod.; prezentácia bola vykonaná v čase od 14:00 hod.
do 14:10 hod., na adrese kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice. V rámci prezentácie dražobník zisťoval splnenie
podmienok pre účasť na dražbe podľa dražobných podmienok.
Dražby sa zúčastnili dvaja účastníci dražby (prvý dražiteľ a druhý dražiteľ - podľa prezenčnej listiny), ktorí splnili
podmienky pre účasť na dražbe.
Dražobník pred otvorením dražby poučil osoby zúčastnené na dražbe podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002
Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 527/2002 Z.z.“),
poučil ich o ust. § 92 ods. 1 písm. d), ods. 6 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov a podrobne ich oboznámil aj s podmienkami dražby podľa zverejnenia v OV 106/2016 zo dňa
02.06.2016.
Dražba sa otvorila o 14:20 hod. vyvolaním, spĺňajúcim obsahové náležitosti § 20 ods. 6 zákona č. 527/2002 Z.z.
(označenie a opis predmetu dražby a jeho všeobecná hodnota (t.j. 642.855,38,-Eur), jeho súpisová hodnota (t.j.
627.882,41,-Eur), údaj o najnižšom podaní a najnižšom prihodení, údaje o právach a záväzkoch na predmete
dražby viaznucich a s ním spojených, údaje o zmluvných vzťahoch – najmä o nájomných zmluvách týkajúcich sa
predmetu dražby a záväzkoch z nich vyplývajúcich. Predmetom dražby nie je kultúrna pamiatka.).
Nakoľko nebolo urobené ani najnižšie podanie, licitátor najnižšie podanie znížil v súlade s podmienkami
dražby na sumu 200.000,- Eur.
Pri prvom znížení najnižšieho podania na sumu 200.000,-Eur nebolo urobené ani najnižšie podanie.

Licitátor z dôvodu, že po prvom znížení najnižšieho podania na sumu 200.000,-Eur nebolo urobené ani najnižšie
podanie, najnižšie podanie znížil v súlade s podmienkami dražby na sumu 190.000,-Eur.
Pri druhom znížení najnižšieho podania na sumu 190.000,-Eur nebolo urobené ani najnižšie podanie.
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Licitátor z dôvodu, že po druhom znížení najnižšieho podania na sumu 190.000,-Eur nebolo urobené ani najnižšie
podanie, najnižšie podanie znížil v súlade s podmienkami dražby na sumu 180.000,-Eur.
Pri tomto treťom znížení podania na sumu 180.000,- Eur, najvyšším podaním účastníka dražby – priamo podaním
"prvého dražiteľa" - podľa prezenčnej listiny, bolo podanie vo výške 180.000,-Eur urobené vo výške 180.000,-Eur;
pričom cez dvojitú výzvu, vyhlásenie licitátora a ani po tretej výzve, nebolo urobené vyššie podanie, licitátor preto
tomuto účastníkovi dražby udelil príklep, čím sa dražba úspešne ukončila.
Druhý dražiteľ - podľa prezenčnej listiny, nespravil žiadne (t.j. ani najnižšie) podanie.
Žiaden z účastníkov dražby a iných osôb zapísaných v prezenčnej listine proti priebehu dražby nevzniesol námietky.

Vydražiteľom sa tak stal "prvý dražiteľ" - podľa prezenčnej listiny.
Cena dosiahnutá vydražením je: 180.000, - Eur (slovom: stoosemdesiattisíc eur).
Dražba bola skončená 28.06.2016 o 14:45 hod.

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 11.07.2016 na bankový účet dražobníka
IBAN: SK36 0200 0000 0035 4170 0353, vedený vo VÚB, a.s., VS: 264620144 (nezaplatenie ceny dosiahnutej
vydražením do 11.07.2016 sa považuje za zmarenie štvrtej dražby). Dražobná zábezpeka vo výške 1.500,-Eur sa
vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Zápisnica o vykonaní štvrtej dražby zo dňa 28.06.2016
bude vydražiteľovi vydaná až po riadnej a včasnej úhrade zostatku ceny dosiahnutej vydražením.

V Košiciach.
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714.

K016114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Piatka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstené 17, 032 21 Bobrovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Olekšák
Sídlo správcu:
Helsinská 33, 036 08 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K/18/2012/S1472
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/18/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marek Olekšák, správca dlžníka Ján Piatka, nar. 28.11.1946, bytom: Trstené 17, 023 21 Bobrovec týmto
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ: WM Consulting & Communication, s.r.o., IČO: 34 127 798, sídlo: Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany
Prihlásená suma: 1.893,74 EUR
JUDr. Marek Olekšák, správca
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K016115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Jakubis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perecká 14, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.9.1953
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/62/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/62/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
súp.
iná majetková hodnota
zložky

súpisová
hodnota

9

zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
161,31 €
obdobie 04/2016

10

zrážky z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
49,75 €
obdobie 05/2016

11

doplatok zo zrážok z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
91,85 €
exekúciou, za obdobie od 8. 9. 2015 do 9. 7. 2016

12

zrážky z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
49,75 €
obdobie 06/2016

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K016116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kruliš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blahútova 36, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/13/2015 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/13/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej
položky majetku

Dlžník/Banka

4

Pohľadávka z účtu

Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. SK04 1100 0000
3, 811 03 Bratislava
0029 1256 6567

Číslo účtu

Podielové
spoluvlastníctvo

Mena

Súpisová hodnota
majetku

1/1

EUR 1,90

JUDr. Barbora Hudeková, správca.
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K016117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Milan Daniš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 8, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/22/2014 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/22/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate

Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Kulich, správca úpadcu Ing. Milan Daniš, nar. 26.12.1962, bytom Kasárenská č.8, Nové Zámky, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom: Ing. Milan Daniš, s miestom podnikania Kasárenská 4351/8, 940 74
Nové Zámky, IČO: 40 826 716, v zmysle §96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že
k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný
rozvrh pre nezabezpečených veriteľov.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a veriteľov pohľadávok proti podstate k
dispozícii v kancelárii správcu.
V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, veriteľský výbor (zástupca veriteľov) 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.
Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je
možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom
vestníku zámer rozvrh zostaviť.

V Nových Zámkoch dňa 06.07.2016
Ing. Jozef Kulich

K016118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunajškrob Starch, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 74, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 958 511
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/2/2016 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zápisnica z konania prvej schôdze veriteľov úpadcu Dunajškrob Starch, a.s., so sídlom Komenského 74, 943 01
Štúrovo, IČO: 35 958 511
Dátum konania: 24.6.2016 o 13:00 hod.
Miesto konania: kancelária správcu, Radlinského č.5, Nitra
Správca: Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, sp. zn. správcu: 27K/2/2016 S1229
Predseda schôdze: Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca
Prítomní veritelia:
Veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zastúpený na
základe poverenia zo dňa 9.5.2016 zamestnankyňou Mgr. Barborou Galajdovou, veriteľ s počtom hlasov 41 358
= 25,48 % z prítomných hlasov veriteľov oprávnených hlasovať na prvej schôdzi veriteľov; pri hlasovaní vo veci
kreovania veriteľského výboru s počtom hlasov 41 358 = 99,86 % z prítomných hlasov veriteľov oprávnených
hlasovať na prvej schôdzi veriteľov.
Veriteľ Privatbanka, a.s. so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419 , zastúpený na základe
poverenia zo dňa 22.6.2016 zamestnancom JUDr. Miroslavom Javorským, veriteľ s počtom hlasov 120 955 =
74,52 % z prítomných hlasov veriteľov oprávnených hlasovať; pri hlasovaní vo veci kreovania veriteľského výboru
s počtom hlasov 60 = 0,14 % z prítomných hlasov veriteľov oprávnených hlasovať na prvej schôdzi veriteľov.

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Hlasovanie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver

ad 1)
Predseda schôdze privítal prítomných zástupcov veriteľov a otvoril schôdzu veriteľov. Zisťuje sa, že veritelia boli
zákonným spôsobom oboznámení s termínom schôdze veriteľov a s jej programom. Predseda schôdze konštatuje,
že sú prítomní dvaja prihlásení veritelia s počtom hlasov 162 313. Predseda schôdze konštatuje, že schôdza
veriteľov je uznášaniaschopná.
ad 2)
Po otvorení schôdze veriteľov správca oboznámil prítomných zástupcov o svojej činnosti a vykonaných úkonoch
odo dňa vyhlásenia konkurzu, ktoré sa predovšetkým týkali zistenia majetku úpadcu, zistenia záväzkov úpadcu
súvisiacich s prihlásenými pohľadávkami veriteľov, a zároveň poukázal na správy o priebehu konkurzného konania
podané na OS v Nitre a na súpis všeobecnej majetkovej podstaty a oddelených podstát.
Ďalej predseda schôdze oboznámil prítomných zástupcov veriteľov o podaných prihláškach veriteľov a sume
prihlásených pohľadávok. Všetky prihlásené pohľadávky boli zistené a správcom uznané v plnej výške.
Ku prednesenej správe z doterajšieho konania správcu nemali prítomní zástupcovia ďalšie otázky, ani námietky a
prednesenú informáciu o činnosti správcu a o stave majetku zobrali na vedomie.
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ad 3)
Ďalším bodom programu je obligatórne rozhodovanie o výmene správcu konkurznej podstaty.
Predseda schôdze vyzval prítomných veriteľov, aby podali návrh na odvolanie ustanoveného správcu. Zástupca
veriteľa Privatbanka, a.s. predložil návrh na výmenu správcu, navrhol zvoliť do funkcie správcu JUDr. Ladislava
Baráta č. správcu S281, následne dal predseda schôdze hlasovať o tomto návrhu.
Za
Proti
Zdržalo sa

120.955 hlasov = 74,52 %
0 hlasov
41.358 hlasov = 25,48 %

Bolo prijaté uznesenie: Schôdza veriteľov odvoláva z doterajšej funkcie správcu Mgr. Ing. Miroslava Zdychavského
a schvaľuje nového správcu JUDr. Ladislava Baráta, s kanceláriou Školská č.3, 949 01 Nitra, č. správcu S281.
ad 4)
Vzhľadom k tomu, že prvej schôdze veriteľov sa zúčastnili iba dvaja veritelia a teda nemohol byť kreovaný veriteľský
výbor, pôsobnosť veriteľského výboru až do jeho zvolenia bude vykonávať súd.
ad 5)
Záverom o 13:20 hod. predseda schôdze - správca konkurznej podstaty ukončil prvú schôdzu veriteľov a poďakoval
prítomným zástupcom veriteľov za účasť.
V Nitre, dňa 24.6.2016

K016119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Priekopa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mjr. Daniela Gondu 461/133, 935 02 Žemberovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 31K/35/2015 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/35/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 1. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA:
Správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Priekopa, nar. 01.07.1971, bytom Mjr. Daniela Gondu 461/133, 935 02
Žemberovce, zast. Mgr. Henrieta Slavkovská, advokát s.r.o., so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, č. k.:
32K/35/2015, na základe udeleného záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 27.06.2016, ako aj v súlade s §
92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, vyhlasuje I. kolo súťažného procesu
smerujúceho k predaju majetku podliehajúceho konkurzu. Majetok úpadcu – hnuteľná vec, zapísaná v súpise
všeobecnej podstaty, zverejnená v Obchodnom vestníku č. 150/2015 dňa 06.08.2015, sa v súťažnom procese
speňažuje za nasledovných podmienok: Záujemca nemôže podať ponuku v I. kole súťažného procesu nižšiu ako
100% súpisovej hodnoty majetku. Na ponuky urobené v rozpore s touto podmienkou sa neprihliada. Predmetom
speňažovania v rámci verejného ponukového konania je nasledovná hnuteľná vec:

Číslo súpis. Druh
súpis.
Opis súpis. zložky
zložky
zložky

Súpisová
hodnota
majetku v €
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osobné
motorové
vozidlo
FORD
DFW
C9DA1/5QFB
vin:WFOFXXWPDFXM32857, EČV: LV951DE, rok výroby: 1999

Deň vydania: 11.07.2016

MS

FOCUS,

700

Povinnosti záujemcu:
Záujemca je povinný si u správcu za poplatok 5,-EUR do 22.07.2016 (po predchádzajúcom dohovore na tel. 0915
833 362 alebo na mailovej adrese: solare@stonline.sk) odkúpiť záväzné podmienky I. kola ponukového konania
a akceptovať ich. Správca v záväzných podmienkach stanoví bližšie povinnosti a podmienky pre záujemcu na účasť
v ponukovom konaní, určí termín obhliadky, výšku zábezpeky, účet na ktorý je potrebné ju zložiť, ako aj oznámi
záujemcovi ostatné potrebné informácie a organizačné opatrenia súvisiace s ponukovým konaním.
Záujemca môže podať len jednu samostatnú ponuku na rovnaký predmet predaja, ponuka musí byť označená
“KONKURZ 32K/35/2015- NEOTVÁRAŤ” a doručená správcovi spolu s prílohami najneskôr dňa 25.07.2015 do
15.00 hod. na adresu: JUDr. Erik Solár - správca konkurznej podstaty úpadcu Ján Priekopa, Levická 886, 952 01
Vráble.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na zasielanie ponúk v
kancelárii správcu za účasti správcu a zástupca veriteľov bude po vyhodnotení ponúk požiadaný o schválenie
víťaza ponukového konania.
JUDr. Erik Solár, správca

K016120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Mikuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osvienčimská 1718/16, 911 03 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2015 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č. Suma Mena Právny dôvod
13

0,40

EUR

úroky na účte v banke, IBAN SK64 7500 0000 0040
2204 0650 za obdobie od 17.8.2015 do 30.6.2016

Banka

Súpisová
hodnota

Typ zložky

ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63
Bratislava, IČO: 36 854 140

0,40 €

Pohľadávka z
účtu

Mgr.Ing. Miroslav Babeľa, 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

130

