Obchodný vestník 143/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.07.2016

K017250
Spisová značka: 2K/36/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Ľuboš Janák, nar. 17. 05. 1962, trv. byt.
Obchodná 29, 811 06 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Ľuboš Janák, nar. 17.
05. 1962, trv. byt. Obchodná 29, 811 06 Bratislava
rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči Mgr. Ľuboš Janák, nar. 17. 05. 1962, trv. byt. Obchodná 29, 811 06 Bratislava.
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.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.7.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K017251
Spisová značka: 2K/28/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: TESTIMONIAL s. r. o., so sídlom Miletičova 23, 821 09
Bratislava, IČO: 44 971 168, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TESTIMONIAL s. r. o., so sídlom
Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 44 971 168
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: TESTIMONIAL s. r. o., so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava,
IČO: 44 971 168.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.7.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 143/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.07.2016

K017252
Spisová značka: 3K/31/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ján Čanecký, nar. 10.01.1973, Rosina 904, 013 22
Rosina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PWR- Plastic waste recycling a.s., Dr. Vladimíra
Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36058645
rozhodol
I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu ( stav hotovosti, stav pokladne ),
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola
vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý
mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods.
1).
3K/31/2016
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.7.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K017253
Spisová značka: 6R/3/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: One Fashion Outlet 1 s. r. o., so sídlom Ružová dolina
25, 821 09 Bratislava, IČO: 47 248 696, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: One Fashion Outlet 1 s.r.o.,
so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 47 248 696
rozhodol
Súd povoľujeVydáva
reštrukturalizáciu
dlžníka: One
Fashion
Outletpodľa
1 s. r.
o., soč. sídlom
dolina 25,vestníku
821 09 Bratislava,
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej
republiky
zákona
200/2011Ružová
Z. z. o Obchodnom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
IČO: 47 248 696.
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Súd ustanovuje do funkcie správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu: S1436.
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Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: One Fashion Outlet 1 s. r. o., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava,
IČO: 47 248 696.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu: S1436.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu definovaného v § 10 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
prevod, darovanie, prenájom umožnenie bezodplatného užívania nehnuteľnosti alebo iného majetku
prípadne ich zaťaženie zabezpečovacím právom alebo vecným bremenom,
vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho s prihliadnutím na všetky okolnosti
oprávnené záujmy veriteľa alebo veriteľov Dlžníka na čo najvyššom uspokojení ich pohľadávok,
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplneniu alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako 3 mesiacov,
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 2 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 10.000.- €, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych
úkonov dlžníka schválených správcom,
právny úkon ukracujúci záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ust. § 124 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
pracovnoprávne úkony smerujúce k vzniku, zániku alebo zmene pracovnoprávneho vzťahu fyzickej
osoby s Dlžníkom,
právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( ďalej len „ZKR“ ).
2.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
veriteľa, meno, priezvisko
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uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
3 podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
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4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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).
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.
5.
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 (§ 22 ods. 2 ZKR).
6.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
7.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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 Bratislava I dňa 19.7.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K017254
Spisová značka: 4K/29/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Šebo, nar. 26.09.1961, bytom Legerského 6,
831 02 Bratislava, št. občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Miroslav Šebo, nar.
26.09.1961, bytom Legerského 6, 831 02 Bratislava, št. občan SR,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Miroslav Šebo, nar. 26.09.1961, bytom Legerského 6, 831 02
Bratislava, št. občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
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začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok
dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
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Proti
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143/2016
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania: 26.07.2016
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 19.7.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K017255
Spisová značka: 4K/26/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: D G T a.s. v likvidácii, so sídlom Vajnorská 134/A, 830
00 Bratislava, IČO: 35 747 838, v mene ktorého koná likvidátor: Ing. Alica Dostálová, nar. 29.11.1969, bytom Panská
6, 811 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: D G T a.s. v likvidácii, so sídlom
Vajnorská 134/A, 830 00 Bratislava, IČO: 35 747 838,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: D G T a.s. v likvidácii, so sídlom Vajnorská 134/A, 830 00 Bratislava, IČO: 35 747 838,
predbežného správcu: BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s., so sídlom kancelárie Špitálska 10, 811 08 Bratislava,
IČO: 45 948 496, značka správcu S1514.
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 aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.7.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K017256
Spisová značka: 4K/7/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DEA, spol. s r.o., so
sídlom Jurigovo nám. 7 841 05 Bratislava, IČO: 31 319 891, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Igor Hudoba, so sídlom
kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, značka správcu S1161, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Ing. Igor Hudoba, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09
Bratislava, značka správcu S1161, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov
vo výške 6 638,78 €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd priznáva správcovi: JUDr. Ing. Igor Hudoba, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09
Bratislava, značka správcu S1161, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov
vo výške 6 638,78 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 18.7.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K017257
Spisová značka: 4K/7/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DEA, spol. s r.o., so
sídlom Jurigovo nám. 7 841 05 Bratislava, IČO: 31 319 891, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Igor Hudoba, so sídlom
kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, značka správcu S1161, o výmene správcu na prvej schôdzi
veriteľov,
rozhodol
Súd o d v o l á v a : JUDr. Ing. Igor Hudoba, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava,
značka správcu S1161, z funkcie správcu úpadcu: DEA, spol. s r.o., so sídlom Jurigovo nám. 7 841 05 Bratislava,
IČO: 31 319 891.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu úpadcu: DEA, spol. s r.o., so sídlom Jurigovo nám. 7 841 05
Bratislava, IČO: 31 319 891: PERSPECTA Recovery, k.s., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 47
256 184, značka správcu S1755.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.7.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K017258
Spisová značka: 4K/42/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa spoločnosti TONER EXPRES, s.r.o., so sídlom
Podjavorinskej 246, 984 01 Lučenec, IČO: 36 806 480, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 13360/S, zast. JUDr. Petrom Petrášom, advokát, so sídlom Ul. P. Rádayho 14/A, 984
01 Lučenec, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e JUDr. Ivana Dlhopolca, so sídlom kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen do funkcie
predbežného správcu dlžníka TONER EXPRES, s.r.o., so sídlom Podjavorinskej 246, 984 01 Lučenec, IČO: 36 806
480.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu a
vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s
tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca súdu
do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a
najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
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

Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K017259
Spisová značka: 1K/81/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FIS EKOCHEM, s.r.o., so
sídlom Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 948 405, správcom ktorého je Mgr. Alena Gregorová, so
sídlom kancelárie Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
Súd uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu FIS EKOCHEM, s.r.o., so sídlom Partizánska 71, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 43 948 405 za m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K017260
Spisová značka: 1K/81/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FIS EKOCHEM, s.r.o., so
sídlom Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 948 405, správcom ktorého je Mgr. Alena Gregorová, so
sídlom kancelárie Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu predbežného správcu na priznanie odmeny a
hotových výdavkov, takto
rozhodol
P r i z n á v a Mgr. Alene Gregorovej, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01 Banská Bystrica paušálnu odmenu v
sume 663,88 Eur a úhradu preukázaných výdavkov v sume 47,85 Eur vzniknutých pri výkone predbežnej správy.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť odmenu a úhradu preukázaných výdavkov v
celkovej výške 711,73 Eur správcovi na č.ú. IBAN SK17 1100 0000 0029 1786 0108 z preddavku evidovaného pod
položkou denníka D 19 145 2015, pod účt. dokladom 9. XI. 2015, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
U p r a v u j e učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť správcovi konkurznej podstaty na č.ú. IBAN SK17 1100
0000 0029 1786 0108 zvyšnú časť preddavku v sume 947,97 Eur, evidovanú pod položkou denníka D 19 145 2015,
pod účt. dokladom 9. XI. 2015 a to do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ
preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, písomne v 2
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP) 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 (ako má odvolací súd rozhodnúť), uviesť dátum a podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K017261
Spisová značka: 1K/50/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Simona Škrváňová nar.
28.06.1987, trvale bytom Uľanská cesta 99, 974 01 Banská Bystrica, správcom ktorého je JUDr. Juraj Rybár, so
sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, o návrhu správcu, takto
rozhodol
Udeľuje správcovi konkurznej podstaty súhlas s predajom majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu - osobný
automobil zn. Audi A4, výrobné číslo VIN: WAUZZZ8E62A029370, evidenčné číslo BB 352CA, rok výroby 2001,
záujemcovi Branislav Ondruška, nar. 09.12.1971, bytom Kostolná 15, 040 01 Košice za kúpnu cenu 801 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K017262
Spisová značka: 1K/27/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Poľnospol plus, s.r.o.,
Hronská 66, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 36 044 211, správcom ktorého je spoločnosť JUDr. Ivan Dlhopolec,
so sídlom kancelárie Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky Slovenská konsolidačná, a.s.
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky vo výške 66,39 Eur vedenú v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 79 z pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25,
IČO: 30 796 482 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K017263
Spisová značka: 1K/47/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu B.K. s.r.o., so sídlom
Šibeničný Vrch 1, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 627 003, správcom ktorého je spoločnosť Správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 866 555, o návrhu
nadobúdateľa pohľadávky Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776
005 na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Šibeničný Vrch 1, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 627 003, správcom ktorého je spoločnosť Správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 866 555, o návrhu
nadobúdateľa pohľadávky Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776
005 na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky vo výške 380,30 Eur vedená v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 7 z pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO:
30 796 482, na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K017264
Spisová značka: 1K/7/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Gallai&Wolff s.r.o., so
sídlom Križovatka 5, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 45 696 721, správcom ktorého je JUDr. Eva Háberová, so sídlom
kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR,
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 pri pohľadávkach vo výške 2 417,93 Eur vedených v
konečnom zozname pohľadávok pod č. 2-15.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K017265
Spisová značka: 2K/34/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Radoslav Tužinský
BADGER, s miestom
podnikania
Ružová 1361/50,
01 Zvolen,
IČO:č.17
992 567,
konkurznej
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej960
republiky
podľa zákona
200/2011
Z. z.správcom
o Obchodnom
vestníku podstaty
ktorého je SKP, k. s., so
sídlom
kancelárie
960
01
Zvolen,
Námestie
SNP
74/28,
takto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Radoslav Tužinský
BADGER, s miestom podnikania Ružová 1361/50, 960 01 Zvolen, IČO: 17 992 567, správcom konkurznej podstaty
ktorého je SKP, k. s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Zvolen, so sídlom Ľ. Medveckého 4, 961 20
Zvolen, doručené správcovi dňa 11. 07. 2016 sa ako na prihlášku pohľadávok n e p r i h l i a d a
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. (§
199 ods. 9 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K017266
Spisová značka: 4K/41/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Bc. Peter Janák, nar. 04. 09. 1976, trvale bytom ČSA 56,
962 31 Sliač, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Bc. Peter Janák, nar. 04. 09. 1976, trvale bytom ČSA 56, 962 31 Sliač.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosť Konkurzný správca, k.s., so
sídlom kancelárie Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 746 762, značka správcu S 1189.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd ukladá
správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike
v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko
a bydlisko
alebo
názov aSlovenskej
sídlo úpadcu,
c) podľa
právny
dôvod
vzniku pohľadávky,
d) poradie
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
uspokojovania pohľadávky
zo
všeobecnej
podstaty,
e)
celková
suma
pohľadávky,
f)
podpis
(§
29, ods. 1 ZKR).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
10ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka,
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
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5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K017267
Spisová značka: 1K/80/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MIKROMEX a.s., Mlynská 2,
979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 562 671, správcom ktorého je Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie SNP
269/13, 962 31 Sliač, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky vo výške 2 897 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 15 z pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25,
IČO: 30 796 482 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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P o t v r d z u j e prevod pohľadávky vo výške 2 897 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 15 z pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25,
IČO: 30 796 482 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K017268
Spisová značka: 1K/49/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu REMOB, spol. s r.o., so
sídlom Unionka 54, 960 01 Zvolen, IČO: 36 007 412, správcom ktorého je JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom
kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky Slovenská konsolidačná, a.s. so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 42 499 500 vo výške 39 393,70 Eur vedená v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom
7DÚ/1 až 7DÚ/134, 10DÚ, 12DÚ, na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.07.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K017269
Spisová značka: 1K/19/2007
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Gard-invest spol. s r.o.,"v
konkurze", Námestie artézskych prameňov 1, 984 01 Lučenec, IČO: 31 590 641, správcom konkurznej podstaty
ktorého je spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k,s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 44 088 833 o návrhu nadobúdateľa pohľadávky Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky vo výške 59,75 Eur z veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
Žellova 2, 829Vydáva
24 Bratislava
25,
IČO: 30 796
482 narepubliky
veriteľapodľa
Slovenská
so sídlom
Cintorínska 21,
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
zákona č.konsolidačná,
200/2011 Z. z. oa.s.,
Obchodnom
vestníku
814 99 Bratislava 1, IČO:
35
776
005.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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P o t v r d z u j e prevod pohľadávky vo výške 59,75 Eur z veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP )
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K017270
Spisová značka: 4K/40/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Ing. Attila Pál, nar. 19. 08. 1969, trvale bytom Janka
Jesenského 275/1, 980 02 Jesenské, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Ing. Attila Pál, nar. 19. 08. 1969, trvale bytom Janka Jesenského 275/1,
980 02 Jesenské.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Mariána Holúbeka, so sídlom kancelárie
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1253.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd ukladá
správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike
v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K017271
Spisová značka: 1K/29/2006
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu R.S.K. spol. s r.o.,
Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 581 561, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Robert
Antal, so sídlom kancelárie Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica o návrhu nadobúdateľa pohľadávky
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu
pohľadávky, takto
rozhodol
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P o t v r d z u j e prevod pohľadávky vo výške 66,39 Eur z veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP )
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K017272
Spisová značka: 2R/2/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KOPAST s.r.o., so sídlom
Môťovská cesta 276/8450, 960 01 Zvolen, IČO: 36 048 666, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ing.
Veronika Škodová, so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vstup nového veriteľa do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10,
813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484 v rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške zapísanej v konečnom zozname
prihlásených pohľadávok pod č. 767 - 783.
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Banská Bystrica) v rozsahu prihlásených
pohľadávok
vo výške zapísanej v konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 750 - 762.
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 v rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške zapísanej v
konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 1034 - 1050.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.)
uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K017273
Spisová značka: 1K/69/2014

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ZK-Team, spol.
s r.o. „ konkurze“, so sídlom Utekáč 886/91, 985 06 Utekáč, IČO: 36 824 704, správcom ktorého je JUDr. Jaroslav
Jakubčo, so sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu
pohľadávky, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 42 499 500 vo výške 7 577,82 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom
2, na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35
776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K017274
Spisová značka: 30K/30/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Kaľavský, nar. 26.11.1987, bytom
Cesta pod Hradovou 39, 040 01 Košice, zast. Katarína Kaľavská, bytom Bernolákova 3, 040 11 Košice, o návrhu
správcu podstaty: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice, zn. správcu: S1689 na zrušenie
konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Tomáš Kaľavský, nar. 26.11.1987, bytom Cesta pod
Hradovou 39, 040 01 Košice, z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka čo i len z časti
uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
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c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 14.7.2016
JUDr. Pavel Varga,
K017275
Spisová značka: 30K/4/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, IČO: 45869464, proti dlžníkovi: Gabriela Fischerová, narodená: 29.12.1959, trvale bytom: Štós 117, 044
26 Štós, o vrátení zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 366,17
EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 366,17 EUR zložiteľovi preddavku: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom: Vajnorská 100/A,
831 04 Bratislava, IČO: 45869464, vedený pod položkou denníka D19-7/2015, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 14.7.2016
JUDr. Pavel Varga,
K017276
Spisová značka: 30K/42/2015
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa -dlžníka: EREZ s.r.o., so sídlom Trieda KVP 4, 040 23 Košice, IČO: 36
575 127 o návrhu na uloženie záväzného pokynu takto

rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská
Nová Ves, zn. správcu: S1720 povinnosť zvolať v lehote 5 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku schôdzu veriteľov za účelom voľby zástupcu veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 14.7.2016
JUDr. Pavel Varga,

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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K017277
Spisová značka: 32K/20/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Martin Palka, narodený: 07.06.1979, trvale bytom:
Irkutská 9, 040 12 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Martin Palka, narodený: 07.06.1979, trvale bytom: Irkutská 9, 040
12 Košice.
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: Ing. Zuzana Schwartzová, so sídlom kancelárie: Vojenská 12, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1286.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len
ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
5. Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
6. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
7. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
8. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
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8. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
11. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
12. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
13. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
14. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
15. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
16. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
17. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
18. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
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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 okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 19.7.2016
JUDr. Slávka Garančovská,
K017278
Spisová značka: 32K/19/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: ECHO-GREEN, s.r.o., so sídlom: Alžbetina 27, 040 01
Košice, IČO: 31 737 030 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik, so sídlom
kancelárie Národná trieda 4, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1323.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať 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, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 19.7.2016
JUDr. Slávka Garančovská,
K017279
Spisová značka: 31K/17/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rudolf Michalenko, narodený: 29.05.1975,
trvale bytom: Rožňavská Baňa č. 153, 048 01 Rožňava o návrhu správcu podstaty: JUDr. Viera Luptáková, so sídlom
kancelárie: Mlynská 28, 040 01 Košice, zn. správcu: S1687 na rozhodnutie o schválení návrhu konečného rozvrhu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rudolf Michalenko, narodený: 29.05.1975,
trvale bytom: Rožňavská Baňa č. 153, 048 01 Rožňava o návrhu správcu podstaty: JUDr. Viera Luptáková, so sídlom
kancelárie: Mlynská 28, 040 01 Košice, zn. správcu: S1687 na rozhodnutie o schválení návrhu konečného rozvrhu
výťažku takto:
rozhodol
Schvaľuje konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku úpadcu: Rudolf Michalenko, narodený: 29.05.1975, trvale
bytom: Rožňavská Baňa č. 153, 048 01 Rožňava uverejneného v Obchodnom vestníku č. 93/2015 zo dňa 19.05.2015
v jeho prepracovanom znení predloženom tunajšiemu súdu dňa 07.06.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 19.7.2016
JUDr. Július Tóth,
K017280
Spisová značka: 31K/48/2012
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KORLEA INVEST, a.s., so sídlom:
Jesenského č. 25, 040 01 Košice, IČO: 36 532 045 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie:
Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S 1169 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume
633,55 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 633,55 EUR
evidovanú v zázname o zložení, pod položkou denníka D11 - 65/2012 správcovi podstaty, BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S 1169,
na číslo účtu: SK78 7500 0000 0040 1555 1874, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 19.7.2016
JUDr. Július Tóth,
K017281
Spisová značka: 31K/35/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90
Košice proti dlžníkovi: MAXPRODUKT s. r. o., so sídlom: Kmeťova 21, 040 01 Košice, IČO: 44 831 803 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011 predpokladať,
Z. z. o Obchodnom
zoznam
pohľadávok,
pri ktorých
možno
s odbornou
starostlivosťou
ževestníku
budú uhradené
a
o
zmene
a
doplnení
niektorých
zákonov
na
svojom
webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
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U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
-Obchodný vestník
zoznam
všetkých svojich peňažných
záväzkov,
s ktorých plnením bol v deň začatia
konkurzného
143/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
26.07.2016
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. (§ 19 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.

Okresný súd Košice I dňa 20.7.2016
JUDr. Július Tóth,
K017282
Spisová značka: 31K/35/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31 K 35/2016-25
vo veci
navrhovateľa : SR, Daňová úrad Košice, Rozvojová 2, Košice 041 90
proti dlžníkovi: MAXPRODUKT s.r.o., Kmeťova 21, 040 01 Košice , IČO: 44831803

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 13.9.2016 o 9.30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B posch.: III.
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 Slovenskej
!
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
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

V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte,
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rozhodne o vyhlásení konkurzu.
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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 20.7.2016

JUDr. Július Tóth
sudca

Za správnosť : Amália Geňová

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:

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

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K/ 35/2016 - 26
vo veci
navrhovateľa:Vydáva
SR, Ministerstvo
Daňový úrad
Košice, Rozvojová 2, Košice 041 90
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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o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K/ 35/2016 - 26
vo veci
navrhovateľa: SR, Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice 041 90

n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 13.9.2016 o 9.30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B posch. III.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka :
MAXPRODUKT s.r.o., Kmeťova 21, 040 01 Košice , IČO: 44831803

1.
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2
2. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka , IČO:
35937874
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 20.7.2016
JUDr. Július Tóth
sudca

Za správnosť : Amália Geňová
Okresný súd Košice I dňa 20.7.2016
JUDr. Július Tóth,
K017283
Spisová značka: 31K/16/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ida Máčadiová, nar. 15.10.1962, bytom Okružná 13, 934 31
Levice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Ida Máčadiová, nar. 15.10.1962, bytom Okružná 13, 934 31
Levice, takto
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ida Máčadiová, nar. 15.10.1962, bytom Okružná 13, 934 31 Levice.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje správcu Podunajská konkurzná, k. s., so sídlom kancelárie 1. mája 6, 943 60 Nána, S1645.
Vydáva Ministerstvo
Slovenskej
republiky podľa
zákona
z. o Obchodnom
vestníku
Súd vyzýva všetkých
veriteľov,spravodlivosti
aby v základnej
prihlasovacej
lehote
do č.
45200/2011
dní od Z.
vyhlásenia
konkurzu
prihlásili svoje
a o pohľadávkami
zmene a doplneníproti
niektorých
zákonov
na svojomrovnopise
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
pohľadávky, ktoré nie sú
podstate,
v jednom
u správcu;
v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
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Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ida Máčadiová, nar. 15.10.1962, bytom Okružná 13, 934 31 Levice.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje správcu Podunajská konkurzná, k. s., so sídlom kancelárie 1. mája 6, 943 60 Nána, S1645.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory
tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000
zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť z dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 20.7.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K017284
Spisová značka: 32K/42/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Milan Sklenář, nar.
17.7.1980, bytom Mlynský Sek 449, 941 02 Lipová, občan Českej republiky, ktorého správcom je : Mgr. Miloš Ágg, so
sídlom kancelárie Lužná 6, 851 04 Bratislava, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
814 99, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
Súd návrh nadobúdateľa pohľadávky Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99, Bratislava, IČO: 35 776
005 na potvrdenie prevodu pohľadávok z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd.
Odvolanie môže podať ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne ( odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
( odvolací návrh). ( § 363 CSP).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 19.7.2016
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K017285
Spisová značka: 31K/78/2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: P.C.N.S. s.r.o. v likvidácii, so sídlom Eötvösova 12, 945 01
Komárno, IČO: 44 032 013, v ktorého mene koná likvidátor: BBLegal s.r.o., so sídlom Páričkova 11, 821 08
Bratislava, IČO: 47 247 614, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: P.C.N.S. s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Eötvösova 12, 945 01 Komárno, IČO: 44 032 013, takto
rozhodol
I.
Súd vracia navrhovateľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume
450,92 eur.
II.
Súd upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra poukázať navrhovateľovi nevyplatenú časť preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 450,92 eura zaplatenú na účet súdnych preddavkov a
vedenú pod položkou denníka D 19 - 141/2015 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 19.7.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K017286
Spisová značka: 32K/15/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marek Bede, nar. 14.2.1981,
bytom Záhradná 1144/34, 947 07 Veľký Kýr, ktorého správcom je B. F. B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie
Mostná 13, 949 01 Nitra, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi B. F. B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Mostná 13,
949 01 Nitra odmenu v sume 165,97 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 64,35 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu B. F. B.
správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu
v sume 230,32 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou
denníka D 19/36-2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ
preddavku - navrhovateľ do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd,
rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 ods. 1 a ods. 2
Civilného sporového poriadku ) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha ( § 363 Civilného sporového
poriadku).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 19.7.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K017287
Spisová značka: 32K/68/2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Patrik Kriška, nar. 20.4.1981,
bytom Rapatská 915/2, 951 35 Veľké Zálužie, ktorého správcom je Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, o žiadosti správcu o uloženie povinnosti podať vylučovaciu žalobu, takto
rozhodol
I.
U k l a d á Slávke Andrášikovej, nar. 30.5.1980, bytom Dubina 1488, 951 35 Veľké Zálužie, podať
proti správcovi Mgr. Marekovi Piršelovi, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, žalobu na vylúčenie
majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, zverejneného v Obchodnom vestníku OV 16/2016 dňa
26.1.2016 pod číslom K001582 a to v lehote 30 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
II.
P o u č u j e Slávku Andrášikovú, nar. 30.5.1980, bytom Dubina 1488, 951 35 Veľké Zálužie, o tom, že
ak žalobu proti správcovi nepodá včas, predpokladá sa, že zahrnutie vecí do súpisu je nesporné.
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 19.7.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K017288
Spisová značka: 3K/21/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RoTTeL, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Petrovanská 34, 080 01 Prešov, IČO: 36 490 270, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická,
rod. Gregová, so sídlom Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 15.03.2016 na potvrdenie prevodu pohľadávok, voči
úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so
sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava voči úpadcovi: RoTTeL, s.r.o. v konkurze, so sídlom Petrovanská 34, 080 01
Prešov, IČO: 36 490 270, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, rod. Gregová, so sídlom Volgogradská 9A,
080 01 Prešov prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 9 a 10 v celkovej výške 310 eur na
navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 19.7.2016
JUDr. Daniela Baranová, sudca
K017289
Spisová značka: 2K/66/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SVITSTROJ, a.s., so sídlom Štúrova
101, 059 21 Svit, IČO: 36 474 568, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom
kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku za nasledovných podmienok:
v zmysle tohto záväzného pokynu sa uskutoční jedno kolo ponukového konania;
výška najnižšieho podania je 10.000,- Eur;
hnuteľný majetok bude predaný za najvyššiu ponuku;
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Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku za nasledovných podmienok:
v zmysle tohto záväzného pokynu sa uskutoční jedno kolo ponukového konania;
výška najnižšieho podania je 10.000,- Eur;
hnuteľný majetok bude predaný za najvyššiu ponuku;
v prípade ak dôjde k stretu najvyšších ponúk, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola Správcovi
doručená ako prvá;
oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
lehota na predkladanie ponúk bude do 10 dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku, do 15:00
hod. posledného dňa lehoty
ponuky musia byť predložené a doručené na adresu Správcu: Námestie Martina Benku 10, 811 07
Bratislava;
záujemcovia sú povinní zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to vo výške 100% z ponúkanej kúpnej ceny.
Záloha musí byť pripísaná v prospech účtu Úpadcu najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na
predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka
bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy. V
prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia dohodnutých
zmluvných podmienok záujemcom uhradená záloha prepadne v prospech podstaty Úpadcu;
otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční na adrese Správcu: Námestie Martina Benku 10, 811 07
Bratislava
vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 7 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;
výsledky ponukového konania Správca písomne oznámi záujemcom a príslušnému orgánu (Okresný
súd Prešov) do 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponukového konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.7.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017290
Spisová značka: 1K/13/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ing. Marián Jurík, nar. 30.10.1974, bytom Krivá 10, 040
01 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FeCom s.r.o., so sídlom Kukorelliho 2314/58, 066
01 Humenné, IČO: 36 584 649, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: FeCom s.r.o., so sídlom Kukorelliho 2314/58, 066 01 Humenné, IČO: 36 584
649,
ustanovuje správcu: JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné,
ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 1K/13/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
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musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu má dlžník právo podať odvolanie. Odvolanie je potrebné podať do 15 dní odo dňa doručenia
uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 19.7.2016
JUDr. Tomáš Novák, v z. samosudca
K017291
Spisová značka: 2K/56/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Cepko, nar. 08.11.1981,
bytom Čsl. armády 149/25, 068 01 Medzilaborce, správcom ktorého je JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie
Lipová 1, 066 01 Humenné, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Ing. Jozefovi Sitkovi, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 20.7.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017292
Spisová značka: 2K/7/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Miloš Jakubčiak, nar.
31.8.1967, bytom Budovateľská 143, 058 01 Poprad - Spišská Sobota, správcom ktorého je Ing. Emil Čerevka, so
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Miloš Jakubčiak, nar.
31.8.1967, bytom Budovateľská 143, 058 01 Poprad - Spišská Sobota, správcom ktorého je Ing. Emil Čerevka, so
sídlom kancelárie Štefánikova 17, 066 01 Humenné, o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva Ing. Emilovi Čerevkovi, so sídlom kancelárie Štefánikova 17, 066 01 Humenné paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 20.7.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017293
Spisová značka: 2K/73/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Branislav Mindok, nar.
21.10.1973, bytom Partizánska 711/19, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom
kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Lenke Jamnickej, so sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 20.7.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017294
Spisová značka: 2K/25/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Vasilišin, nar. 13.3.1983, bytom Hviezdoslavova
449/5, 087 01 Giraltovce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Tomáš Vasilišin, nar. 13.3.1983, bytom Hviezdoslavova 449/5, 087 01
Giraltovce.
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
vzťahujúcehoVydáva
sa na Ministerstvo
peňažné prostriedky,
pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
dlhopisy, prevoditeľné acenné
papiere
alebo
na pokračovanie
vo výkone
zabezpečovacieho
práva dobrovoľnou
o zmene a doplnení niektorých
zákonov na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
dražbou podľa osobitného predpisu,
30
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e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
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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 13.7.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017295
Spisová značka: 2K/22/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Šopiak, nar. 30.3.1946, bytom 094 35 Soľ 353, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Šopiak, nar. 30.3.1946, bytom 094 35 Soľ 353,
ustanovuje správcu: JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné,
o t v á r a malý konkurz,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 2K/22/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 19.7.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017296
Spisová značka: 4K/11/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Casa Invest, s.r.o., so sídlom Pri
mlyne 5, Prešov 080 01, IČO: 31 729 100, správcom ktorého je JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom kancelárie Nám.
sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, o výmene správcu na 1. schôdzi veriteľov, takto
rozhodol
o d v o l á v a : JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad z funkcie
správcu úpadcu,
do funkcie správcu úpadcu ustanovuje: JUDr. Mária Ledinská, so sídlom kancelárie Kukorelliho 58, 066 01 Humenné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 20.7.2016
JUDr. Tomáš Novák, v z. samosudca
K017297
Spisová značka: 1K/72/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka TATRALEVA, s.r.o., so sídlom Priemyselný areál 3577/4,
058 01 Poprad - Stráže pod Tatrami, IČO: 36 467 97,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok
uznesením 1K/72/2014-86 zo dňa 10.02.2015 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka
TATRALEVA, s.r.o., so sídlom Priemyselný areál 3577/4, 058 01 Poprad - Stráže pod Tatrami, IČO: 36 467 97.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.03.2015.

Okresný súd Prešov dňa 20.7.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K017298
Spisová značka: 2R/3/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: FIRPRO, s.r.o., so sídlom Osloboditeľov
679, 059 35 Batizovce, IČO: 46 198 610, správcom ktorého je JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová
64/2, 066 01 Humenné, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, uznesením č. k. 2R/3/2015-220
zo dňa 12.07.2016, potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka FIRPRO, s.r.o., so sídlom Osloboditeľov 679, 059 35
Batizovce, IČO: 46 198 610 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 20.6.2016, ktorý je prílohou tohto
uznesenia, a u k o n č i l reštrukturalizáciu dlžníka FIRPRO, s.r.o., so sídlom Osloboditeľov 679, 059 35 Batizovce,
IČO: 46 198 610.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.07.2016.
Okresný súd Prešov dňa 20.7.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017299
Spisová značka: 2R/2/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: FLEXOGRAFIK, s.r.o., so sídlom
Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce, IČO: 37 925 458, správcom ktorého je I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, o návrhu dlžníka na potvrdenie
reštrukturalizačného plánu, uznesením č. k. 2R/2/2015-798 zo dňa 11.07.2016, potvrdil reštrukturalizačný plán
dlžníka FLEXOGRAFIK, s.r.o., so sídlom Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce, IČO: 37 925 458 v znení, o ktorom
hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 17.06.2016, ktorý je prílohou tohto uznesenia, a u k o n č i l reštrukturalizáciu
dlžníka FLEXOGRAFIK, s.r.o., so sídlom Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce, IČO: 37 925 458.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.07.2016.
Okresný súd Prešov dňa 20.7.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017300
Spisová značka: 1K/26/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: GIRA - B.G.H., spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom
Bardejovská 27, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 463 191, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: GIRA - B.G.H., spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Bardejovská 27, 087 01
Giraltovce, IČO: 36 463 191.
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
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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 20.7.2016
JUDr. Tomáš Novák, v z. samosudca
K017301
Spisová značka: 40K/35/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BONAS Slovakia, s. r. o. v konkurze
so sídlom M. R. Štefánika 88, 911 01 Trenčín, IČO 36 316 644, ktorého správcom je Mgr. Peter Plško so sídlom
kancelárie Legionárska 6434/2,
911 01 Trenčín, značka správcu S1780, na návrh správcu takto
rozhodol
Súd osvedčuje, že obchodnej spoločnosti JUING OIL s. r. o. so sídlom Bratislavská 446/29, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO 36 699 179 márne uplynula lehota na podanie žaloby na Okresný súd Trenčín proti správcovi Mgr.
Petrovi Plškovi so sídlom kancelárie Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín, značka správcu S1780, o vylúčenie
majetku zo súpisu majetku úpadcu zapísaného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa VÚB a. s. so sídlom
Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO 36 316 644, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 49/2016 pod položkou K005481
pod por. č. B.3 pohľadávka úpadcu voči Obci Trenčianske Stankovce v celkovej sume 140 000 eur, ktorá vznikla z
titulu neuhradenej ceny za zhodnotenie predmetu nájmu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 19.7.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K017302
Spisová značka: 28K/3/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Nadežda Benešová, nar. 14.11.1968,
bydliskom K Priehrade 768/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ktorého správcom je Ing. Katarína Roderová so sídlom
kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku, uznesením č.k. 28K/3/2011-424 zo dňa 10.06.2016 zrušil konkurz po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.07.2016.
Okresný súd Trenčín dňa 20.7.2016
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K017303
Spisová značka: 23K/9/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HYDINÁR a.s., IČO: 31 421 792,
ČSLA 1403, 908 45 Gbely, správcom ktorého je JUDr. Nikoleta Gallová, so sídlom kancelárie: Hlavná 45, 931 01
Šamorín, uznesením č.k. 23K/9/2016 zo dňa 20.06.2016, povolil vstup veriteľovi Ing. Pavol Stanko, nar. 05.01.1964,
034 95 Likavka 711, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka,
a.s., IČO: 00 682 420, Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, v rozsahu pohľadávok vo výške 151.206,28 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.07.2016.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HYDINÁR a.s., IČO: 31 421 792,
ČSLA 1403, 908 45 Gbely, správcom ktorého je JUDr. Nikoleta Gallová, so sídlom kancelárie: Hlavná 45, 931 01
Šamorín,
uznesením
č.k. 23K/9/2016 zo dňa 20.06.2016,
vstup veriteľovi Ing. Pavol Stanko,
nar. 05.01.1964,
Obchodný
vestník 143/2016
Konkurzy apovolil
reštrukturalizácie
Deň vydania:
26.07.2016
034 95 Likavka 711, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka,
a.s., IČO: 00 682 420, Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, v rozsahu pohľadávok vo výške 151.206,28 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.07.2016.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.7.2016
Mgr. Barbora Odnogová, Sudca
K017304
Spisová značka: 23K/26/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka:
Trnovec nad Váhom 206, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Ľudovít Tóth, nar. 29.4.1961, 925 71

Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: : Ľudovít Tóth, nar. 29.4.1961, 925 71 Trnovec nad Váhom 206.
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. Michal Straka, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3 ZKR).
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
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10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
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konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že
majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
ods. 1 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, 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 námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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dlžník, 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.
Obchodný vestník 143/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 26.07.2016

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.7.2016
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K017305
Spisová značka: 23K/25/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka:
147, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Attila Nagy, nar. 3.4.1969, 925 83 Žihárec

Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: : Attila Nagy, nar. 3.4.1969, 925 83 Žihárec 147.
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. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79, 905 01 Senica.
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 prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3 ZKR).
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).
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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:
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
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 námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. 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.
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.7.2016
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K017306
Spisová značka: 3K/8/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SITUM-SK, s.r.o., so sídlom Stredná
386, 034 74 Liptovské Revúce, IČO: 36 503 568, uznesením 3K 8/2013-194 zo dňa 17.6. 2016 potvrdil prevod
pohľadávky veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
42 499 500, Daňový úrad Žilina vo výške 30 eur, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 11 na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 12.7. 2016.
Okresný súd Žilina dňa 20.7.2016
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K017307
Spisová značka: 3K/14/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o., so
sídlom Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové mesto, IČO: 36 395 463, uznesením 3K 14/2012-488 zo dňa 22.6.
2016 povolil vstup nového veriteľa: EUROPE CONSTRUCTION LLC, 2020 Cattlemen Road SUITE 100, Sarasota,
FL 34236 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Real-Stav Slovakia, spol. s r.o., Vajanského 363,
024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 44 714 157, v rozsahu postúpených pohľadávok vedených v konečnom zozname
pohľadávok pod poradovým číslom 81/1 a 81/2. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 19.7. 2016.
Okresný súd Žilina dňa 20.7.2016
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K017308
Spisová značka: 3K/10/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Jozef Jagelka, nar. 7.9.1972, podnikajúci pod
obchodným menom Jozef Jagelka PROSTAV, s miestom podnikania Veterná 157/4-31, 029 01 Námestovo, IČO:
33755451, zastúpeného: Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o., Radlinského 1735/29, 026 01 Dolný
Kubín, správcom ktorého je Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, so sídlom kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin,
takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty. Poukázaná suma slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 5.5.2016 a
vedeného pod číslom účtovného dokladu 15/5-16.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.
Okresný súd Žilina dňa 19.7.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K017309
Spisová značka: 3K/10/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Jozef Jagelka, nar. 7.9.1972, podnikajúci pod
obchodným menom Jozef Jagelka PROSTAV, s miestom podnikania Veterná 157/4-31, 029 01 Námestovo, IČO:
33755451, zastúpeného: Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o., Radlinského 1735/29, 026 01 Dolný
Kubín, správcom ktorého je Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, so sídlom kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin,
takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát
spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku
koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred jeho
predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné
náležitosti a prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 19.7.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K017310
Spisová značka: 1K/13/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľubomír Zubaj, nar. 17.06.1971, 032 61
Važec 888, do 05.03.2013 podnikajúci pod IČO-m: 30 516 307, správcom ktorého je: JUDr. Erik Končok, so sídlom
kancelárie: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok
majetku, takto
rozhodol
Návrh na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 20.7.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
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K017311
Spisová značka: 1K/18/2012

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Piatka, nar. 28.11.1946, Trstené 17,
032 21 Bobrovec, správcom ktorého je: JUDr. Marek Olekšák, so sídlom kancelárie: Helsinská 33, 036 08 Martin, v
časti o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Návrh správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 20.7.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K017312
Spisová značka: 2K/23/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
POR SH+, a.s., so sídlom Jána
Hollého 698/1, 071 01 Michalovce, IČO: 45 710 597, správcom ktorého je: JUDr. Marián Ďurana PhD., so sídlom
kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v časti o návrhu veriteľa RENTGROUP s.r.o., so sídlom Palisády 29/A, 811
06 Bratislava, IČO: 47 240 326 na zrušenie uznesenia schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd návrh veriteľa RENTGROUP s.r.o., so sídlom Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, IČO: 47 240 326 na zrušenie
uznesenia č. 1 prijatého na schôdzi veriteľov konanej dňa 6.7.2016 z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 19.7.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
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K017313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ďuriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurďové 29, 018 22 Pružina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.5.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/20/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/20/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
P.č.

Súpisová zložka
majetku

Popis

Štát Okres

1

stavba

rodinný
dom

SR

P.č.

Súpisová zložka
majetku

Dlžník

2

Peňažná
pohľadávka

OS Trenčín, Piaristická 27, 911 Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
80 Trenčín
predbežného správcu

Považská
Bystrica

Obec

k.ú.

LV

Parc.
číslo

Ďurďové Ďurďové 929 16/1

Súp.
číslo

Spoluvl.
podiel

Súpisová hodnota v
EUR

29

1/5

5.000,00

Súpisová hodnota v
EUR

Popis

663,88

JUDr. Martina Poláčková, správca

K017314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BESYN, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohradnícka 389, 900 23 Viničné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 873 876
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/4/2015 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/4/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zavedení dozornej správy
iTRUSTee Recovery, k.s., reštrukturalizačný správca, so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, IČO:
47 254 149, týmto v zmysle ust. § 163 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) a v súlade so záväznou časťou
veriteľmi schváleného a súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu dlžníka: BESYN, spol. s r.o., so sídlom
Vinohradnícka 389, 900 23 Viničné, IČO: 35 873 876, oznamuje nasledovné skutočnosti:
Dozorná správa sa zavádza nad dlžníkom: BESYN, spol. s r.o., sídlom Vinohradnícka 389, 900 23 Viničné, IČO:
35 873 876, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 30487/B (ďalej len
„Dlžník“).
Dozorným správcom je: iTRUSTee Recovery, k.s., správca zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu S 1697, sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03
Bratislava, IČO: 47 254 149 (ďalej aj iba ako „Dozorný správca“).
Podľa ust. § 163 ods. 1 ZKR účinky dozornej správy nastanú zverejnením oznámenia dozorného správcu o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ust. § 163 ods. 1 ZKR účinky dozornej správy nastanú zverejnením oznámenia dozorného správcu o
zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku. Dozorná správa sa zavádza na obdobie po skončení
reštrukturalizácie až do úplného splnenia reštrukturalizačného plánu.
Podľa ust. § 163 ods. 3 ZKR týmto Dozorný správca uvádza rozsah právnych úkonov podliehajúcich dozornej
správe, a to písomnému súhlasu dozorného správcu, ktorému budú podliehať nasledovné právne úkony Dlžníka:
a. založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b. nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
c. nadobudnutie, prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku (ak hodnota tohto
iného majetku prevyšuje obstarávaciu cenu 5.000,- EUR za jednu zložku takéhoto majetku), prípadne ich
zaťaženie vecným bremenom,
d. uzatvorenie akejkoľvek nájomnej zmluvy, či zmluvy, ktorej predmetom má byť finančný leasing, v rámci
ktorého má Dlžník vystupovať ako leasingový nájomca,
e. vykonanie právneho úkonu voči osobe spriaznenej so Spoločnosťou v zmysle ust. § 9 ZKR, a to právneho
úkonu, ktorý je mimo rámca bežných právnych úkonov súvisiacich s bežnou prevádzkou podniku podľa
ustanovenia § 10 ods. 1 ZKR,
f. vykonanie právneho úkonu, ktorým sa Spoločnosť zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 10 %
z jej obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, resp. účtovný rok,
g. uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
h. zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
i. urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu alebo
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
j. uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Spoločnosť zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako 6 kalendárnych mesiacov,
k. uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Spoločnosť zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 15.000,- EUR,
l. akékoľvek peňažné plnenie zo strany Dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného kalendárneho roka vo výške presahujúcej sumu 20.000,- EUR, ak nejde
o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov Dlžníka schválených Dozorným správcom,
m. akékoľvek plnenie Spoločnosti voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
n. uzatvorenie zmluvy alebo zadanie objednávky, predmetom ktorej bude poskytnutie právnych služieb,
služieb ekonomického, finančného, podnikateľského, daňového a účtovného poradenstva, marketingových
a reklamných služieb, ako aj akéhokoľvek obdobného poradenstva Dlžníkovi, a to za predpokladu, že
úhrnná hodnota ročného plnenia zo strany Dlžníka presiahne sumu 10.000,- EUR.
Poučenie:
Podľa ust. § 163 ods. 3, druhá veta ZKR ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez písomného
súhlasu dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať, ak pred úplným splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe vyhlásený konkurz.
V Bratislave, iTRUSTee Recovery, k.s. – dozorný správca

K017315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PIENSTAV a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 188 034
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2014/S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca: HMG Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, v konkurznom konaní
úpadcu: PIENSTAV a.s. v konkurze, so sídlom Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00 188 034 (ďalej aj ako
len „Úpadca“), vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj doplneného hnuteľného majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov.

I.

Predmet predaja

Predmetom speňažovania je Hnuteľný majetok, ktorý bol doplnený do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnený
v Obchodnom vestníku SR č. OV 86/2016 zo dňa 05.05.2016.

Popis majetku Úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 86 / 2016 z 05. 05. 2016 a je
predmetom tejto ponuky je nasledovný:

Číslo
súpisovej
zložky
261

Deň
majetku
súpisu

zápisu Dôvod zapísania
do majetku
do Popis
súpisu

31.03.2016

262

31.03.2016

263

31.03.2016

264

31.03.2016

265

31.03.2016

266

31.03.2016

267

31.03.2016

268

31.03.2016

269

31.03.2016

270

31.03.2016

271

31.03.2016

272

31.03.2016

273

31.03.2016

274

31.03.2016

275

31.03.2016

276

31.03.2016

278

31.03.2016

279

31.03.2016

280

31.03.2016

281

31.03.2016

282

31.03.2016

§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR

Rok
výroby

Spoluvl.
Stav
podiel
opotrebovanosti
Úpadcu

1 písm. ručná zakružovačka, zelená,
nezistený opotrebované
inv. č. 2728
1 písm.
ručná zakružovačka, šedá
nezistený opotrebované
1 písm.
1 písm.
1 písm.

100,- Eur

1/1

100,- Eur

nezistený opotrebované

1/1

70,- Eur

ručná ohýbačka, šedá

nezistený opotrebované

1/1

70,- Eur

ručná ohýbačka XK-2000/ZA

1990

1/1

100,- Eur

1/1

162,- Eur

1/1

50,- Eur

1/1

50,- Eur

1/1

30,- Eur

opotrebované

1/1

2000,- Eur

opotrebované

1/1

20 000,- Eur

opotrebované

1/1

300,- Eur

opotrebované

1/1

600,- Eur

opotrebované

1/1

50,- Eur

1/1

700,- Eur

1/1

271,- Eur

1/1

80,- Eur

1/1

100,- Eur

1/1

300,- Eur

1/1

200,- Eur

1/1

300,- Eur

búracie kladivo DEWALT

opotrebované

nezistený opotrebované

1 písm. vysokozdvižný vozík DESTA
nezistený
3222
1 písm. viachlavová fréza / MICHAEL
1996
WEINIG Profimat 23
1 písm. bočná fréza / CENTROGLOB
1996
SK30FD
1 písm. pásová píla / BOMAR pulldown
nezistený
160 120
1 písm.
elektrická zakružovačka
nezistený

1 písm. manuálne nožnice na plech
nezistený opotrebované
ZP/8
1 písm.
stojanová vŕtačka S32A (biela) 1987
opotrebované
1 písm.

1/1

ručný strihač profilov, šedý

1 písm. manuálne nožnice na plech,
nezistený opotrebované
inv. č. 0666
1 písm. stojanová
stolová
vŕtačka
1968
opotrebované
V/20A
1 písm.
búracie kladivo HILTY TE52
nezistený opotrebované
1 písm.

Súpisová
hodnota v €

stojanová vŕtačka (zelená)

1979

opotrebované

1 písm. kontajner na rozvoz plynových
nezistený opotrebované
fliaš 22352
1 písm. kontajner / otvorený vrch
nezistený opotrebované
21110
1 písm.
zásuvkový organizér
nezistený opotrebované
1 písm. kompresor
ORLIK
nezistený opotrebované
vzduchotechnický PKS 50

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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283

31.03.2016

284

31.03.2016

285

31.03.2016

286

31.03.2016

287

31.03.2016

288

31.03.2016

289

31.03.2016

290

31.03.2016

291

31.03.2016

292

31.03.2016

293

31.03.2016

294

31.03.2016

295

31.03.2016

296

31.03.2016

297

31.03.2016

298

31.03.2016

299

31.03.2016

300

31.03.2016

301

31.03.2016

302

31.03.2016

303

31.03.2016

304
305

31.03.2016
31.03.2016

306

31.03.2016

307

31.03.2016

308

31.03.2016

309

31.03.2016

310

31.03.2016

311

31.03.2016

312

31.03.2016

313

31.03.2016

314

31.03.2016

315

31.03.2016

316

31.03.2016

317

31.03.2016

§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR

Konkurzy a reštrukturalizácie
1 písm.

pojazdná skrinka na náradie

Deň vydania: 26.07.2016

nezistený opotrebované

1/1

10,- Eur

nezistený opotrebované

1/1

70,- Eur

nezistený opotrebované

1/1

45,- Eur

1/1

25,- Eur

1/1

30,- Eur

1/1

41,- Eur

1/1

30 ,- Eur

1/1

85,- Eur

1/1

1320,- Eur

1/1

252,- Eur

1/1

121,- Eur

1/1

12,- Eur

1/1

12,- Eur

1/1

12,- Eur

1/1

12,- Eur

opotrebované

1/1

12,- Eur

opotrebované

1/1

240,- Eur

opotrebované

1/1

30,- Eur

opotrebované

1/1

600,- Eur

nezistený opotrebované

1/1

720,- Eur

sada kĺbových kľúčov + hasák nezistený opotrebované

1/1

20,- Eur

nezistený opotrebované

1/1

450,- Eur

nezistený opotrebované

1/1

100,- Eur

nezistený opotrebované

1/1

60,- Eur

nezistený opotrebované

1/1

350,- Eur

nezistený opotrebované

1/1

150,- Eur

opotrebované

1/1

250,- Eur

opotrebované

1/1

100,- Eur

opotrebované

1/1

200,- Eur

opotrebované

1/1

50,- Eur

nezistený opotrebované

1/1

100,- Eur

1/1

95,- Eur

1/1

50,- Eur

1/1

15,- Eur

1/1

20,- Eur

1 písm. zváračka
BRUMOV
1 písm.
kompresor

VTU200

MEZ

1 písm. píla priamočiara HILTI WSJ
nezistený opotrebované
750-ET
1 písm.
hydraulická ohýbačka
nezistený opotrebované
1 písm.

zváračka MEZ žltá

nezistený opotrebované

1 písm. zváračka MEZ BRUMOV UTA
1991
opotrebované
200-1 červená
1 písm.
meracia technika HILTI
nezistený opotrebované
1 písm. kompresor
Ingersoll
Rand
2005
opotrebované
zbíjačkový + hadice
1 písm.
ohýbačka na plech zelená
nezistený opotrebované
1 písm.

vysokozdvižný vozík elektrický nezistený opotrebované

1 písm. teplovzdušná pištoľ BOSCH
nezistený opotrebované
GHG 660 LCD PROFESIONAL
1 písm. flexi
brúska
DEWALT
nezistený opotrebované
D28129-os
1 písm.
vŕtačka DEWALT
nezistený opotrebované
1 písm.

vŕtačka DEWALT

nezistený opotrebované

1 písm. vysokonapäťová
skúšačka
nezistený
VNS 496
1 písm. rebríková
nadstavba
na
nezistený
multikar N25
1 písm. plachtová nadstavba na korbu
nezistený
multikar N25
1 písm.
vojenský prístrešok 4 - dielny nezistený
1 písm.
1 písm.

vojenský prístrešok 7 - dielny

1 písm. rampový
kladkostroj
mechanický 3200 kg
1 písm. železný regál, veľký
materiálu
1 písm. železný regál, veľký
materiálu
1 písm.
prenosné hradenie
1 písm.

kompresor dielenský

/
bez
bez

1 písm. rampový
kladkostroj
/
nezistený
elektromechanický 3000 kg
1 písm. hydraulický
jednoramenný
nezistený
zdvihák
1 písm. okružná
deliaca
píla
s
nezistený
pridržiavacím stolíkom
1 písm.
torzo kosačky na trávu
nezistený
1 písm.

elektrický buchar

1 písm. sada alumíniových rebríkov (3
nezistený opotrebované
ks)
1 písm. 2
stojany s
elektrickými
nezistený opotrebované
káblami
1 písm.
sada elektrických káblov
nezistený opotrebované
1 písm.

Propán butánové fľaše 2 ks

nezistený opotrebované
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318

31.03.2016

319

31.03.2016

320

31.03.2016

321

31.03.2016

322

31.03.2016

323

31.03.2016

324

31.03.2016

325

31.03.2016

326

31.03.2016

327

31.03.2016

328

31.03.2016

329

31.03.2016

§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR
§ 67 ods.
a) ZKR

Konkurzy a reštrukturalizácie
1 písm.
1 písm.
1 písm.
1 písm.
1 písm.

dielenský ponk so zverákom

nezistený opotrebované

1/1

50,- Eur

betónový hranol (celý múrik)

nezistený opotrebované

1/1

5,- Eur/ks

otváracie palety kovové (19 ks) nezistený opotrebované

1/1

200,- Eur

rudla (2 ks)

nezistený opotrebované

1/1

20,- Eur

zariadenie kancelárie

nezistený opotrebované

1/1

150,- Eur

1/1

120,- Eur

1/1

150,- Eur

prenosné sociálne zariadenie Znezistený opotrebované

1/1

200,- Eur

plechový sklad

nezistený opotrebované

1/1

50,- Eur

Kontajner 5

nezistený opotrebované

1/1

100,- Eur

dopravné značenie

nezistený opotrebované

1/1

200,- Eur

plechový sklad

nezistený opotrebované

1/1

35,- Eur

1 písm. sada stoličiek s koženkovou
nezistený opotrebované
úpravou (24 ks)
1 písm.
dochádzkový systém ZK EU nezistený opotrebované
1 písm.
1 písm.
1 písm.
1 písm.
1 písm.

Deň vydania: 26.07.2016

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

II.

Podmienky I. kola verejného ponukového konania

V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku, avšak len za predpokladu, že táto suma dosiahne minimálne 75 % súpisovej hodnoty uvedenej
v Obchodnom vestníku SR a za podmienok uvedených ďalej. Predkladať ponuky je možné ako na celý balík vyššie
uvedeného hnuteľného majetku, tak aj na jednotlivé súpisové zložky, pričom musí byť z ponuky záujemcu jasne
identifikovateľné o ktorý hnuteľný majetok, resp. ktorú súpisovú zložku hnuteľného majetku má záujem. Bližšie
informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu Úpadcu, t.j. spoločnosti HMG
Recovery, k.s. prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu: recovery@hmg.sk .

III.
·

·
·

·

Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk

Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Úpadcu na adresu jeho správcovskej
kancelárie: HMG Recovery, k.s., Tkáčska 2, 080 01 Prešov, do 20 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia výzvy (t.j. 1. dňom lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je
kalendárny deň nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného vestníka SR,
v ktorom bude výzva na predkladanie ponúk zverejnená), do 15.30 hod; Na ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať !
Správca zároveň určuje jeden termín obhliadky speňažovaného Hnuteľného majetku, v rámci
prebiehajúceho I. kola verejného ponukového konania a to na deň: 04.08.2016 o 13.00 hod.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: HMG Recovery, k.s., Tkáčska 2,
080 01 Prešov, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „I.
kolo – verejné ponukové konanie – PIENSTAV, a.s. – hnuteľný majetok – NEOTVÁRAŤ.“
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať presné vymedzenie každej súpisovej zložky o ktorej kúpu má
záujemca záujem osobitne a to v členení:
1) označenie súpisovej zložky majetku číslom ... ;
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2) popis súpisovej zložky .....;
3) záujemcom navrhovaná kúpna cena pri každej súpisovej zložke osobitne ..... ;
·

·

·

·

Záujemca sa v rámci predkladanej záväznej ponuky musí preukázať finančným krytím navrhovanej kúpnej
ceny a zároveň najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie záväzných ponúk musí zložiť
v prospech účtu Úpadcu vedeného v peňažnom ústave VÚB, a.s., číslo: SK9402000000000000507602,
zálohu vo výške 500,00 € (slovom: päťsto eur) (ďalej aj ako len „Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy ako i doklad o spôsobilosti záujemcu pokryť po finančnej stránke ním
navrhovanú kúpnu cenu. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom konaní
vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania
Správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade
právnických osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu, pokiaľ je
v ňom záujemca registrovaný a v prípade fyzických osôb notárom overená fotokópia občianskeho
preukazu, či cestovného dokladu;
Kúpna cena navrhovaná záujemcom ako odplata za nadobudnutie predmetu speňažovania musí byť
v záväznej ponuke záujemcu určená v štruktúre:
1) navrhovaná kúpna cena bez dane z pridanej hodnoty,
2) navrhovaná kúpna cena vrátane dane z pridanej hodnoty;

IV.

Termín a miesto otvárania obálok

Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje Správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami, o ktorého presnom termíne a mieste konania Správca upovedomí každého
záujemcu, ktorý o to požiada formou e-mailu na e-mailovej adrese Správcu: rhudak@hmg.sk, alebo samostatnou
písomnou žiadosťou, doručenými Správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk.
Všetky ponuky otvorí Správca za osobnej účasti predsedu veriteľského výboru, o čom Správca vyhotoví úradný
záznam.

V.

Lehota na vyhodnotenie ponúk

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

·
·

Výška záujemcom navrhovanej kúpnej ceny,
Splatnosť záujemcom navrhovanej kúpnej ceny.

V prípade ak by došlo k situácii, že na konkrétnu súpisovú zložku budú do kancelárie Správcu doručené viaceré
ponuky s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, Správca dotknutých záujemcov písomne vyzve na aktualizáciu
ponúk v lehote 5 dní odo dňa doručenia výzvy.

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

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

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

VI.

Iné skutočnosti

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

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

V Prešove dňa 21.07.2016

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

K017316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALA BAMA PLUS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fibichova 13, 040 01 Kosice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 203 408
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Kosice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/65/2014 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/65/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku
Typ súpisovej zložky :B/ iná majetková hodnota
Popis: nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a nákladov predbežného správcu
Suma: 948,33€

K017317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REaMOS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 584 217
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2014/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Úpadca: REaMOS, spol. s r.o., Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 315 842 17, č.k.: 4R/1/2014
Správca: JUDr. Radovan Birka, Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2014/S1304
Spisová značka súdneho spisu Okresného súdu Žilina: 4R/1/2014
Dátum a čas konania: 20.7.2016 o 14:30 hod.
Program:
1. Otvorenie; 2. Uloženie záväzného pokynu pre správcu JUDr. Radovana Birku, so sídlom kancelárie Plavisko 7,
034 01 Ružomberok, na úpravu nájomného vzťahu s nájomcom - spoločnosťou SPORTPUB, s.r.o. so sídlom
Osloboditeľov 3778/36, 010 01 Žilina, IČO: 47812095 v časti výšky nájomného; 3. Záver.
Prítomní:
1) predseda veriteľského výboru: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 841 05 Bratislava, osobne
neprítomný, na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. prítomný – písomné
hlasovanie zo dňa 15.7.2016 číslo: 141969/OSP I/2016
2) člen veriteľského výboru: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 841 05 Bratislava na základe
Plnomocenstva Daňového úradu Žilina, osobne neprítomný, na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ust. § 38 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. prítomný – písomné hlasovanie zo dňa 15.7.2016 číslo: 161962/OSP I/2016
3) člen veriteľského výboru: VšZP, a.s., krajská pobočka Žilina, P. O. Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina, IČO: 35 937
874, osobne neprítomný, na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. prítomný –
písomné hlasovanie zo dňa 20.7.2016
Ad 1.:
Správca Úpadcu e-mailom zo dňa 13.6.2016 požiadal veriteľský výbor o uloženie záväzného pokynu na úpravu
nájomného vzťahu s nájomcom - spoločnosťou SPORTPUB, s.r.o. so sídlom Osloboditeľov 3778/36, 010 01 Žilina,
IČO: 47812095 v časti výšky nájomného a to znížením mesačného nájomného zo súčasných 600,- €/mesačne na
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IČO: 47812095 v časti výšky nájomného a to znížením mesačného nájomného zo súčasných 600,- €/mesačne na
350,- €/mesačne.
Slovenská konsolidačná, a.s., ako predseda VV, sa stotožnila s návrhom správcu a predložila veriteľskému výboru
nasledovné uznesenie na hlasovanie:
„Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu REaMOS, spol. s r.o., Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
IČO:31584217, ktoré je vedené Okresným súdom Žilina pod sp. zn.: 4R/1/2014, udeľuje správcovi záväzný pokyn
na úpravu nájomného vzťahu s nájomcom - spoločnosťou SPORTPUB, s.r.o. so sídlom Osloboditeľov 3778/36, 010
01 Žilina, IČO: 47812095 v časti výšky nájomného, v súlade so žiadosťou správcu zo dňa 13.6.2016 a to znížením
mesačného nájomného zo súčasných 600,- €/mesačne na 350,- €/mesačne.“
Predsedovi VV boli doručené podania jednotlivých členov veriteľského výboru.
Hlasovanie:
ZA: 3 hlasy
- SK, a.s.
- SK, a.s. v zastúpení DÚ Žilina na základe Plnomocenstva
- VšZP, a.s.
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 0 hlasov
Ad 2.:
Na základe uvedeného veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu REaMOS, spol. s r.o., Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
IČO:31584217, ktoré je vedené Okresným súdom Žilina pod sp. zn.: 4R/1/2014, udeľuje správcovi záväzný pokyn
na úpravu nájomného vzťahu s nájomcom - spoločnosťou SPORTPUB, s.r.o. so sídlom Osloboditeľov 3778/36, 010
01 Žilina, IČO: 47812095 v časti výšky nájomného, v súlade so žiadosťou správcu zo dňa 13.6.2016 a to znížením
mesačného nájomného zo súčasných 600,- €/mesačne na 350,- €/mesačne.“
Ad 3.:
Zápisnica skončená a podpísaná v Bratislave dňa 20.7.2016 o 15.00 hod.
Zápisnicu vyhotovil predseda veriteľského výboru: Slovenská konsolidačná, a.s.
Za správnosť: Anna Lišková
V Ružomberku, dňa 21.07.2016
JUDr. Radovan Birka, správca

K017318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REaMOS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 584 217
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2014/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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Okresný súd Žilina
4R/1/2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Úpadca: REaMOS, spol. s r.o., Nábrežná 1212, Kysucké Nové Mesto, IČO: 31584217, č.k.: 4R/1/2014
Správca: JUDr. Radovan Birka, Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2014/S1304
Spisová značka súdneho spisu Okresného súdu Žilina: 4R/1/2014
Dátum a čas konania:

20.7.2016 o 13:30 hod.

Program:
1. Otvorenie; 2. Uloženie záväzného pokynu pre správcu JUDr. Radovana Birku, so sídlom kancelárie Plavisko 7,
034 01 Ružomberok, na predaj betónových tvárnic zapísaných v zozname majetku všeobecnej podstaty
zverejnenom v OV č. 111/2015 (poradie súpisovej zložky 51) priamym predajom záujemcovi, za kúpnu cenu
minimálne 2 100,- €; 3. Záver.
Prítomní:
1) predseda veriteľského výboru: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 841 05 Bratislava, osobne
neprítomný, na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. prítomný – písomné
hlasovanie zo dňa 15.7.2016 číslo: 161973/OSP I/2016
2) člen veriteľského výboru: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 841 05 Bratislava na základe
Plnomocenstva Daňového úradu Žilina, osobne neprítomný, na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ust. § 38 ods.
3 zákona č. 7/2005 Z.z. prítomný – písomné hlasovanie zo dňa 15.7.2016 číslo: 161975/OSP I/2016
3) člen veriteľského výboru: VšZP, a.s., krajská pobočka Žilina, P. O. Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina, IČO: 35 937
874, osobne neprítomný, na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. prítomný –
písomné hlasovanie zo dňa 20.7.2016
Ad 1.:
Správca Úpadcu e-mailom zo dňa 29.6.2016 požiadal veriteľský výbor o uloženie záväzného pokynu na predaj
betónových tvárnic zapísaných v zozname majetku všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 111/2015 (poradie
súpisovej zložky 51) priamym predajom záujemcovi za kúpnu cenu minimálne 2 100,- €. Náklady na odvoz budú na
ťarchu kupujúceho.
Slovenská konsolidačná, a.s., ako predseda VV, sa stotožnila s návrhom správcu a predložila veriteľskému výboru
nasledovné uznesenie na hlasovanie:
„Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu REaMOS, spol. s r.o., Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
IČO:31584217, ktoré je vedené Okresným súdom Žilina pod sp. zn.: 4R/1/2014, udeľuje správcovi záväzný pokyn
na predaj betónových tvárnic zapísaných v zozname majetku všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 111/2015
(poradie súpisovej zložky 51) priamym predajom záujemcovi, za kúpnu cenu minimálne 2 100,- €. Náklady na odvoz
budú na ťarchu kupujúceho.“
Predsedovi VV boli doručené podania jednotlivých členov veriteľského výboru.
Hlasovanie:
ZA: 3 hlasy
- SK, a.s.
- SK, a.s. v zastúpení DÚ Žilina na základe Plnomocenstva
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- VšZP, a.s.
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 0 hlasov
Ad 2.:
Na základe uvedeného veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu REaMOS, spol. s r.o., Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
IČO:31584217, ktoré je vedené Okresným súdom Žilina pod sp. zn.: 4R/1/2014, udeľuje správcovi záväzný pokyn
na predaj betónových tvárnic zapísaných v zozname majetku všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 111/2015
(poradie súpisovej zložky 51) priamym predajom záujemcovi, za kúpnu cenu minimálne 2 100,- €. Náklady na odvoz
budú na ťarchu kupujúceho.“
Ad 3.:
Zápisnica skončená a podpísaná v Bratislave dňa 20.7.2016 o 14.00 hod.
Zápisnicu vyhotovil predseda veriteľského výboru: Slovenská konsolidačná, a.s.
Za správnosť: Anna Lišková
V Ružomberku, dňa 21.07.2016
JUDr. Radovan Birka, správca

K017319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALA BAMA PLUS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fibichova 13, 040 01 Kosice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 203 408
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Kosice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/65/2014 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/65/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty
V konkurznej veci úpadcu: ALA BAMA PLUS, s.r.o. so sídlom: Fibichova 13, 040 01 Košice, IČO: 36 203 408, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č. k. 26K/65/2014, správca úpadcu JUDr.
Jana Koľveková, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR") oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty, a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie /§ 96 ods. 3 a 4 ZKR/: Veriteľský výbor, dotknutý 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 odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
v rozsahu určenom správcom.
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JUDr. Jana Koľveková, správca.

K017320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Radoslav Tužinský BADGER
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 1361/50, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 992 567
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

SKP, k.s., správca úpadcu Ing. Radoslav Tužinský BADGER, s miestom podnikania Ružová 1361/50, 960 01
Zvolen, IČO: 17 992 567, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 25.08.2016 o 10:15 hod., ktorá sa uskutoční v
zasadacej miestnosti penzióna Q na adrese Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
4. Voľba veriteľského výboru
5. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 10.00 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.

SKP, k.s., správca

K017321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Cako
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Húščavova 1, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1967
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2016/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu Peter Cako, narodený: 07.12.1967, trvale bytom:
Húščavova 1, 841 01 Bratislava, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 ZKR, týmto zverejňuje doplnenie súpisu
majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:
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Číslo s.p.
12

Dátum zápisu
19.07.2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Popis
Zrážka zo mzdy za 06/2016

Deň vydania: 26.07.2016

Súpisová hodnota
122,20 €

V Bratislave, dňa 21.07.2016

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K017322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Labina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kunová Teplica 128, 049 32 Kunová Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Lisák
Sídlo správcu:
Sama Chalúpku 10, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31K/12/2016 S1460
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/12/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Lisák, Sama Chalúpku 10, 071 01 Michalovce, správca úpadcu dlžníka Gabriel Ladina, narodený
30.05.1980, trvale bytom Kunová Teplica 128, 049 32 Štítnik .týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Sama Chalúpku 10, 071 01 Michalovce a to v úradných hodinách počas
pracovných dní od 08.00 – 14.00. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu prijíma správca
písomne na mailovej adrese vlado.lisak@gmail.com alebo telefonicky na čísle +421 915 874 989.

JUDr. Vladimír Lisák, správca

K017323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Labina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kunová Teplica 128, 049 32 Kunová Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Lisák
Sídlo správcu:
Sama Chalúpku 10, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31K/12/2016 S1460
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/12/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky.

Je potrebné dodržať stanovené termíny.
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Košice I zo dňa 09.03.2016, č.k. 31K/12/2016, zverejneným v Obchodnom vestníku číslo 113/2016
dňa 13.06.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Gabriel Labina, narodený 30.05.1980, trvale bytom
Kunová Teplica 128, 049 32 Štítnik.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 14.06.2016 a zároveň týmto dňom bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ( ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu JUDr. Vladimír
Lisák, správca, Sama Chalupku 10, 071 01 Michalovce, Slovenská Republika a v jednom rovnopise na Okresný súd
Košice I, Tichá 21, 040 01 Košice, Slovenská republika, k číslu konania 31K/12/2016. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a
včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v 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. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť
pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke 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.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.

JUDr. Vladimír Lisák, správca

Invitation to lodge a claim.
Time limits to be observed.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29Th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Košice I from 01th
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of Juny 2016, file No. 31K/12/2016, published in Commercial Journal Number 113/2016on 13th of Juny 2016, the
bankruptcy was declared on the estate of debtor Gabriel Labina, narodený 30.05.1980, trvale bytom Kunová Teplica
128, 049 32 Štítnik.
This resolution of the District court Košice I became valid on 14th of Juny 2016. The bankruptcy was declared as of
this date.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act ( hereinafter only „ the BRA“) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Vladimír Lisák, správca, Sama Chalupku
10, 071 01 Michalovce, Slovak Republic and in one original to the District court Košice I (Okresný súd Košice I),
Tichá 21, 040 01 Košice, Slovak Republic, to the file No. 31K/12/2016. Registrations that will not be delivered on
time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not exercise the voting rights and other rights
associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security
rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy
trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of
certain conditions or creditors who have a claim against another person as debtor, if this claim is secured with
security right applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled
in a special registration form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the secured
amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each
secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions
register their claims in the same way and they also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent.
The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
lodged in currency which reference Exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not
state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional dilige.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of
claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished only by publishing in the Commercial Journal
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure
relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.

JUDr. Vladimír Lisák, bankruptcy trustee
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K017324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ida Jeleňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Humenská 15, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/28/2015 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/28/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky majetku: 6
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky z dôchodkov v
mesiacoch apríl, máj, jún, júl 2016.
Súpisová hodnota: 1 471,38 €
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K017325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Tanistrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staškov 426, 023 53 Staškov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 243 148
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 1K 6/2016 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 6/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Šamaj, správca úpadcu: Ján Tanistrák, nar. 27.03.1965, bytom 023 53 Staškov, podnikajúci pod
obchodným menom Ján Tanistrák, IČO: 14 243 148 s miestom podnikania: Závodie 40, 023 54 Turzovka v
zmysle § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii, oznamuje účastníkom konkurzného konania,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Raková 683, 023 51 Raková v
pracovných dňoch pondelok až piatok, v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do
správcovského spisu spolu s termínom nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej adrese správcu,
telefonicky na čísle 041/434 16 61 alebo elektronickou poštou na adrese: jsspravca@gmail.com.
V Rakovej, 21.07.2016
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K017326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Tanistrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staškov 426, 023 53 Staškov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 243 148
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
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Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 1K 6/2016 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 6/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o vyhlásení konkurzu/Notice of bankruptcy
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: Ján Tanistrák, nar.
27.03.1965, bytom 023 53 Staškov 426, podnikajúci pod obchodným menom Ján Tanistrák, IČO: 14 243 148,
miesto podnikania: Závodie 70, 023 54 Turzovka (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Žilina, sp. zn.: 1K 6/2016 zo dňa 12.07.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Ján Tanistrák, IČO: 14 243 148, place of business: Závodie 70, 023 54 Turzovka (hereinafter only ,, the
Bankrupt “), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Žilina, No. 1K 6/2016 dated 12 th of
July 2016 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 18.07.2016. Dňom 19.07.2016
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bartislava was published on 18 th of July 2016. Bankruptcy was declared on
19th of July 2016.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter
only „the BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásením
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall
be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with
the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a
restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the
bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Jozef Šamaj, Raková 683, 023 51 Raková, 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 - Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina,
Slovenská republika (§ 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).
3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Jozef Šamaj, address Raková
683,023 51 Raková, 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 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the application to the court District Court Žilina/ Okresný súd Žilina, address Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic (§ 28 sec. 2
BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second
sentence BRA).
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).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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).
5. 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).
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).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5
BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
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).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
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whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
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).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28
sec. 8 BRA).
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).
10. 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).
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).
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
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).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
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).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
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).
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14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
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).
15. 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).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
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).
17. 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).
18. 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).
18. 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).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť
(§
30
ods.
2
ZKR).
19. 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).
20. 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
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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).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to
the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter and to decide, if in respect to
his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The
court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be
stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant
submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfil the objections of
bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Civil
process order).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Rakovej dňa 21.07.2016/ In Raková 21.07.2016
JUDr.

Jozef

Šamaj,

správca

/

JUDr.

Jozef

Šamaj,

truste

of

the

bankrupt

K017327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filip Šoka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 245/60, 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/11/2016 S 1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/11/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad. číslo

Názov hnuteľnej veci/súboru

Dátum zápisu do zoznamu majetku

Počet Hodnota
v€

Súpisná hodnota v €

1.

Finančná hotovosť

20.07.2016

1

1.700,00

1.700,00

V Piešťanoch dňa 21.07.2016
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca konkurznej podstaty
úpadcu Filipa Šoku
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K017328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Fečko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miškovecká 19, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/16/2016 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/16/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Anita Krčová, správca podstaty dlžníka Martin Fečko, nar. 18.11.1975, bytom: Miškovecká 19, 040 11
Košice, sp.zn.: 26K/16/2016 oznamuje, že veriteľ PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., sídlo: Pribinova 25, Bratislava
doručil správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty súhrnnú prihlášku nezabezpečených pohľadávok. Ide o
nasledujúce
nezabezpečené
iné
pohľadávky:
Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., sídlo: Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752.
Prihlásená pohľadávka č. 1: istina 1.367,93 €, celková suma 1.367,93 €
Prihlásená pohľadávka č. 2: istina 1.006,30 €, celková suma 1.006,30 €
Prihlásená pohľadávka č. 3: istina 1.347,93 €, celková suma 1.347,93 €
Prihlásená pohľadávka č. 4: istina 1.461,94 €, celková suma 1.461,94 €
Prihlásená pohľadávka č. 5: istina 1.461,94 €, celková suma 1.461,94 €.
JUDr. Anita Krčová, správca podstaty dlžníka Martin Fečko, nar. 18.11.1975, bytom: Miškovecká 19, 040 11
Košice oznamuje, že zapísal prihlásené pohľadávky do zoznamu pohľadávok v zmysle § 28 ods. 3 ZKR.
V Košiciach, dňa 21.07.2016

K017329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Tibenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorčanská 653/63, 949 05 Nitra - Dolné Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 32K/11/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca majetku ako je uvedený vyššie, zverejňuje týmto opravu Súpisu majetku oddelenej podstaty o
položku záložné právo v poradí 1(prvé) nasledovne: Súpis majetku oddelenej podstaty úpadcu Tomáš
Tibenský, nar. 04.09.1991, bytom Dvorčanská 653/63, Nitra – Dolné Krškany sp. zn. 32K/11/2016
správca JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, značka
správcu S 1485 zo dňa 21.07.2016 Pozemky LV Pozemok Katastrálne územie Obec Parcelné číslo Druh
pozemku Výmera v m2 Štát Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota 6545 4066/3 Podunajské
Biskupice Podunajské Biskupice 4066/3 Ostatné plochy 196 SR 1/1 1.000,- Euro 6545 4068/6
Podunajské Biskupice Podunajské Biskupice 4068/6 Zastavané plochy a nádvoria 822 SR 1/1 1.000,Euro Stavby LV Stavba Súpisné číslo Popis stavby Katastrálne územie Obec Ulica Orientačné číslo Štát
Spoluvlastnícky podiel 6545 12297 4068/6 Obytný dom Podunajské Biskupice Podunajské Biskupice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel 6545 12297 4068/6 Obytný dom Podunajské Biskupice Podunajské Biskupice
Závodná 3C SR 1/1 Byt č. poschodie Spoluvlastnícky podiel k pozemkom Podiel priestoru na
spoločných častiach a zariadeniach domu Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota 202 2. p.
3505/505163 3505/505163 1/1 40.000,- Záložné právo v prospech Debt Collector, s. r. o., so sídlom
Mostná 3, Nitra, IČO: 36748919, podľa Zmluvy o záložnom práve zo dňa 03.07.2012 v spojení s
rozhodnutím Okresného úradu Bratislava o povolení vkladu záložného práva do katastra pod č. V 16191/12 zo dňa 02.08.2012, na nehnuteľnosti evidovanej v katastri nehnuteľnosti v správe katastrálneho
odboru Okresného úradu Bratislava, zapísané na LV č. 6545, okres Bratislava II, obec BA - m. č.
Podunajské Biskupice, k. ú. Podunajské Biskupice a to parcely registra KN "C" č. 4066/3, ostatné plochy
o výmere 196 m2, č. 4068/6, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 822 m2, stavby: bytový dom
Závodná 3C, súp. č. 12297 na parc. č. 4068/6, vchod 3C, 2. p., byt č. 202, spoluvlastnícky podiel 1/1,
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spol. podiel k pozemku
3505/505163, v súpisovej hodnote 42.000,- Euro, zapísané v zozname pohľadávok pod poradovým č. 45.
Zabezpečená suma 42100,- Euro, poradie zabezpečovacieho práva 1 (prvé). Záložné právo v prospech
SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, podľa Rozhodnutia o zriadení záložného práva k
nehnuteľnostiam č. 9400503/5/4831858/2013/Mar zo dňa 04.11.2013, právoplatné dňa 03.12.2013, na
nehnuteľnosti evidovanej v katastri nehnuteľnosti v správe katastrálneho odboru Okresného úradu
Bratislava, zapísané na LV č. 6545, okres Bratislava II, obec BA - m. č. Podunajské Biskupice, k. ú.
Podunajské Biskupice a to parcely registra KN "C" č. 4066/3, ostatné plochy o výmere 196 m2, č.
4068/6, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 822 m2, stavby: bytový dom Závodná 3C, súp. č. 12297
na parc. č. 4068/6, vchod 3C, 2. p., byt č. 202, spoluvlastnícky podiel 1/1, podiel priestoru na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a spol. podiel k pozemku 3505/505163, v súpisovej hodnote
42.000,- Euro, zapísané v zozname pohľadávok pod poradovým č. 18, 19 a 20. Zabezpečená suma
1.058,- Euro, poradie zabezpečovacieho práva 2 (druhé).
K017330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Markotán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turgenevova 2240/25, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Selvek
Sídlo správcu:
Němcovej 30, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/16/2016 S1524
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/16/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Róbert Selvek, správca podstaty úpadcu – Juraj Markotán, narodený: 07.06.1980, trvale bytom: Turgenevova
2240/25, 040 01 Košice, vedenom na Okresnom súde Košice I., č.k.: 32K/16/2016 zvoláva v súlade s § 34 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. prvú schôdzu veriteľov na deň 06.09.2016 o 10,00 hod., ktorá sa uskutoční v správcovskej
kancelárii na ul. Němcovej 30, 040 01 Košice, č. dverí 309 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 originál aktuálneho
výpisu z obchodného registra, nie starší ako 1 mesiac. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s dokladom totožnosti.
V Košiciach, dňa 21.07.2016
JUDr. Róbert Selvek, správca
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K017331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Markotán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turgenevova 2240/25, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Selvek
Sídlo správcu:
Němcovej 30, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/16/2016 S1524
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/16/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Róbert Selvek, správca, v konkurznej veci úpadcu – Juraj Markotán, narodený: 07.06.1980, trvale bytom:
Turgenevova 2240/25, 040 01 Košice, vedenom na Okresnom súde Košice I., č.k.: 32K/16/2016 oznamuje, že
nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu: Němcovej 30, 040 01 Košice, a to každý pracovný
deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode na č.t.
0911940499.
JUDr. Róbert Selvek, správca

K017332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Václavů, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhora 26, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 876 735
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
Podzávoz 302, 022 01 Cadca
Spisová značka správcovského spisu: S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/12/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov v zmysle § 34 ods. 2 ZKR

Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie: Podzávoz 302, 022 01 Čadca, správca konkurznej podstaty úpadcu: Václavú,
s. r. o., s miestom podnikania Podhora 26, 034 01 Ružomberok, IČO: 35 876 735, podľa ust. § 34 a § 35 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len
„ZKR“), zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 16. 08. 2016 o 09:00 hod (prezentácia od 08.45 hod.)
na adrese Podzávoz 302, 022 01 Čadca (firma JOKO – Jozef Kondek a syn), v rokovacej miestnosti na prvom
poschodí.

Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie,
2. Informácie o stave konania
3.Voľba zástupcu veriteľov
4. Záver.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

V Čadci dňa 20.07.2015

Imrich Šimulák
konkurzný správca

K017333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Hajná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Teplá 346, 017 05 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1986
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/30/2014 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/30/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Jana Hajná, Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Považská Teplá 346, 017 05
Považská Bystrica / Dátum narodenia dlžníka: 22.04.1986 / 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: 40K/30/2014 S 1433
k sp. zn.: 40K/30/2014
Druh podania: Zverejnenie opraveného návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Správca úpadcu týmto zverejňuje v zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 v spojitosti s ustanovením § 98 ods. 1 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZKR“) opravený návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov po speňažení všetkého majetku podliehajúceho konkurzu:
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 4.754,41 EUR
Celová suma pohľadávok proti podstate: 1.330,11 EUR
Výťažok určený pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov vo výške 3.424,30 EUR bol následne rozdelený medzi nezabezpečených
veriteľov nasledovným spôsobom:

Uznané pohľadávky veriteľov
vyplatenie zo všeobecnej podstaty

Veriteľ

na pomer uspokojenia Suma na uspokojenie
(%)
9,33 %)

1

CETELEM SLOVENSKO, a.s. 6 706,87 €

18,28

625,99 €

2

Československá
banka, a.s.

43,07

1 474,71 €

3

HOME CREDIT SLOVAKIA,
1 014,23 €
a.s.

2,76

94,66 €

4

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

7 755,97 €

21,14

723,90 €

5

PROFI
s.r.o.

1 081,68 €

2,95

100,96 €

6

Všeobecná úverová banka,
4 329,30 €
a.s.

11,80

404,08 €

SPOLU

100,00

3 424,30 €

CREDIT

obchodná

Slovakia,

15 800,24 €

36 688,29 €
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Poučenie správcu:
Správca pred zverejnením opravenéhonávrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty v Obchodnom vestn
íku tento doručil zástupcovi veriteľov. V zmysle § 101 ZKR určujem zástupcovi veriteľov na schválenie návrhu
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov lehotu 15 dní, ktorá začína plynúť od zverejnenia
návrhu konečného výťažku v Obchodnom vestníku. Ak zástupca veriteľov rozvrh v lehote určenej správcom
neschváli, predloží ho správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na
prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie.

K017334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ORION-plus, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Masarykova 20, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 685 871
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2014 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom správcovskej kancelárie Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad,
zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1209, správca úpadcu
: ORION-plus, s. r. o., Masarykova 20, 080 01 Prešov, IČO: 31 685 871 (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa
ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky nasledovného
veriteľa (ktorého prihláška pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 285,81 €
Počet uplatnených pohľadávok: 1
Doručenie prihlášky dňa: 21.07.2016
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 44
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 21.07.2016

K017335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Uherce 343, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 38K/18/2014S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/18/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac apríl 2016 - doplatok v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou vo výške 0,91 Eur. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre
účely konkurzu dňa 16.6.2016.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K017336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Uherce 343, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/18/2014 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/18/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac máj 2016 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 59,76 Eur. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 16.6.2016.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K017337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Remšík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slávnica 74, 018 54 Slávnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.3.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2014 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac máj 2016 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 95,97 Eur. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 15.6.2016.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K017338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Ingrid Ráczková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Košariská 2444, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Kubicová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/27/2015 - S272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/27/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

VP - 10
doplnenie súpisu o exekučné zrážky zo mzdy
04/2016
súpisová hodnota: 786,38,-€
deň zápisu: 18.04.2016

VP - 11
doplnenie súpisu o exekučné zrážky zo mzdy
05/2016
súpisová hodnota: 784,74,-€
deň zápisu: 13.05.2016

VP - 12
doplnenie súpisu o exekučné zrážky zo mzdy
06/2016
súpisová hodnota: 707,20,-€
deň zápisu: 15.06.2016

VP - 13
doplnenie súpisu o exekučné zrážky zo mzdy
07/2016
súpisová hodnota: 786,91,-€
deň zápisu: 12.07.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K017339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NWSE Investing, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kočovská 1898/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 794 741
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Mojžiš
Sídlo správcu:
V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/3/2016 S239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/3/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ivan Mojžiš, Karadžičova 27, 811 08 Bratislava, so sídlom dočasného
pracoviska pre doručovanie zásielok Sasinková 10, 811 08 Bratislava, úpadcu NWSE Investing, s.r.o., Kočovská
1898/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 794 741, v zmysle udeleného záväzného pokynu ponúka na
predaj podnik úpadcu:

nehnuteľnosti v katastrálnom území Zlatovce, obec Trenčín, okres Trenčín, zapísané na liste vlastníctva č. 3026,
vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor:

·

Pozemky parcely registra „C“
-parcelne č. 217/10, zastavené plochy a nádvoria o výmere 56 m2
-

parcelne č. 217/11, zastavené plochy a nádvoria o výmere 56 m2

-parcelne č. 217/18, zastavené plochy a nádvoria o výmere 1199 m2
- parcelne č. 244, zastavené plochy a nádvoria o výmere 535 m2

·

stavby
-súpisné č. 2859, postavené na parcele č. 244 – Budova – sklad

za najvýhodnejšiu ponúknutú cenu, keď v prípade záujmu bude vyhodnotená za víťaznú tá ponuka, ktorá bude
navrhovať najvyššiu cenu, pričom cena nehnuteľností je stanovená na základe znaleckého posudku vo výške spolu
261.000,-Eur.

Podmienky ponukového konania:
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť právnické aj fyzické osoby bez obmedzenia.
2. Záujemca, ktorý zaplatí poplatok vo výške 100,-Eur, môže navštíviť Data room v priestoroch správcu,
v ktorom sa nachádza dokumentácia predmetu ponukového konania. Návšteva Data room je možná na
požiadanie na adrese elektronickej pošty advokat@judrmojzis.sk.
3. Správa konkurznej podstaty je povinný informovať záujemcov o nelegálnej skládke odpadu nachádzajúcej
sa v podniku úpadcu, ako aj o skutočnosti, že víťaz ponukového konania bude povinný nelegálnu skládku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sa v podniku úpadcu, ako aj o skutočnosti, že víťaz ponukového konania bude povinný nelegálnu skládku
odpadu na svoje náklady odstrániť v súlade s výzvou Okresného úradu Trenčín, odbor starostlivosti
o životné prostredie.
Lehota na predkladanie ponúk je 31.8.2016 do 12:00 hod.
Správca konkurznej podstaty umožní záujemcom počas ponukového konania obhliadku predmetu
ponukového konania v termíne, ktorý si záujemca a správca vzájomne dohodnú.
Doklad o zaplatení preddavku – každú záujemca je povinný zložiť (zaplatiť) preddavok (peňažnú
zábezpeku) vo výške najmenej 50.000,-Eur z ponúkanej ceny v prospech peňažného účtu úpadcu
vedeného správcom konkurznej podstaty v bankovom ústave VÚB, a.s., na číslo účtu SK06 0200 0000
0035 8927 7259, variabilný symbol 03, ktorý sa považuje za zložený včas ak bol pripísaný na účet úpadcu
vedeného správcom do 30.8.2016 do 12:00 hod.
Záujemcovi, ktorého ponuka bode označená za víťaznú, sa uhradené záloha započíta na kúpnu cenu
v prípade podpisu zmluvy o predaji podniku. V prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodov na strane
záujemcu alebo v prípade nesplnenia dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha
prepadne v prospech konkurznej podstaty úpadcu. Ostatným neúspešných záujemcom bude záloha
vrátená.
Náležitosťou ponuky je označenie podniku úpadcu, označenia ponúkanej kúpnej ceny, doklad o zložení
preddavku, číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zálohu zloženú neúspešným
záujemcom, alebo na ktorý sa má záujemcovi vrátiť záloha zložená v prípade zrušenia ponukového konania
zo strany správcu konkurznej podstaty. Pri právnickej osobe sa uvedie obchodné meno, sídlo, IČO, originál
výpisu z Obchodného registra alebo iného registra nie staršiu ako 1 mesiac, podpis štatutárneho zástupcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra, súhlas s povinnosťou odstrániť
nelegálnu skládku odpadu na vlastné náklady v prípade úspechu v ponukovom konaní. U fyzických
nepodnikajúcich osôb sa uvedie meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko, vlastnoručný podpis fyzickej osoby
a priloží sa fotokópia OP a fotokópia rodného listu, súhlas s povinnosťou odstrániť nelegálnu skládku
odpadu na vlastné náklady v prípade úspechu v ponukovom konaní. Pri fyzickej osobe podnikateľovi sa
uvedie meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa fotokópia
preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, súhlas s povinnosťou
odstrániť nelegálnu skládku odpadu na vlastné náklady v prípade úspechu v ponukovom konaní. Zároveň
záväzná ponuka musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči
úpadcovi, súhlasí s podmienkami ponukového konania, súhlasí s návrhom zmluvy o predaji podniku,
súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty
v prípade, že predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca
z dôvodov na strane záujemcu neuhradí kúpnu cenu v určenej lehote.
Záväznú ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie záväzných
ponúk.
Ponuky záujemcov musia byť doručené v zalepenej obálke s označením „Konkurz č. 40K/3/2013 – záväzná
ponuka – podnik - neotvárať“ na adresu správcu konkurznej podstaty Sasinková 10, 811 08 Bratislava a tiež
na adresu zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37 Bratislava, odbor
RWO
Na ponuky doručené správcovi alebo Slovenskej sporiteľni, a.s. po lehote sa nebude prihliadať. V prípade,
že nebude záväzná ponuka doručená včas správcovi ako aj Slovenskej sporiteľni, a.s., taká ponuka je
neplatná. Rovnako sa nebude prihliadať na ponuky doručené správcovi a Slovenskej sporiteľni, a.s., ktoré
nebudú totožné / identické.
Otváranie obálok sa uskutoční do 7 dní od uplynutia lehoty na predkladanie záväzných ponúk za účasti
správcu a Slovenskej sporiteľne, a.s. ako zabezpečeného veriteľa.
Výsledky ponukového konania správca konkurznej podstaty oznámi slovenskej sporiteľni, a.s. do 3
pracovných dní odo dňa otvárania obálok.
Vyhodnotenie záväzných ponúk sa uskutoční 7 dní odo dňa otvárania obálok so záväznými ponukami.
Zabezpečený veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s. má oprávnenie odmietnuť predložené záväzné ponuky, a to
všetky alebo ja jednotlivo, bez udania dôvodu. Táto informácia bude zverejnená v Obchodnom vestníku.
Správca konkurznej podstaty písomne oznámi výsledok ponukového konania úspešnému záujemcovi do 7
dní odo dňa odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo strany Slovenská sporiteľňa, a.s..
Správca konkurznej podstaty uzavrie s úspešným záujemcom zmluvu o predaji podniku do 10 dní odo dňa
doručenia odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo strany Slovenskej sporiteľne, a.s., pričom kúpna cena
musí byť zaplatená pri uzatvorení kúpnej zmluvy. Bez výslovného súhlasu Slovenskej sporiteľne, a.s.,
správca nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu o predaji podniku so záujemcom, ktorý doručil víťaznú ponuku.
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V Bratislave dňa 21.7.2016

JUDr. Ivan Mojžiš
správca konkurznej podstaty

K017340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MaKs s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stanča 82, 076 16 Stanča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 195 791
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2014 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu MaKs s.r.o., so sídlom Stanča 82, 076 16 Stanča, IČO : 36 195 791, sp. zn. : 31K/42/2014 v
súlade so záväzným pokynom na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu vyhlasuje 1. kolo
verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu :

·

peňažná pohľadávka v sume 6 638,78 Eur podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR
ponukovým konaním ako vec samostatne “

„

1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie časti majetku úpadcu:
·
·

·

·

musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku
musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianskeho preukazu resp.
obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra nie staršieho ako
3 mesiace, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby)
o musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy
o musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách
musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Andrea Havlátová
Rajczyová, Žižkova 6, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – MaKs s.r.o. –
NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 05.08.2016 vrátane do (15.00 hodiny). Včas doručené ponuky na adresu
kancelárie správcu tento označí dátumom doručenia, časom doručenia a poradovým číslom
musí obsahovať doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy vo výške najmenej 50 % z
navrhovanej kúpnej ceny v zmysle bodu 2 tohto pokynu
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2. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponúk zložiť
v prospech účtu úpadcu vedeného v Tatra banke, a.s., pobočka Košice, č. účtu IBAN : SK50 1100 0000 0029
4346 5865, BIC : TATRSKBX zálohu vo výške najmenej 50 % z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle písomnej
cenovej ponuky. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy. Táto záloha bude neúspešnému záujemcovi vo verejnom ponukovom
konaní vrátená.

3. Informácie o predávanom majetku úpadcu budú poskytované na tel. č. 055/6771044 denne od 9.00 - 15.00 hod.

4. Na písomné cenové ponuky podané po termíne a na písomné cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky
v zmysle bodu 1 tohto pokynu sa nebude prihliadať, pokiaľ zástupca veriteľov nerozhodne inak.

5. Ak obdrží správca viac návrhov od jedného záujemcu, bude brať na zreteľ iba jedinú cenovú ponuku, v ktorej je
ponúkaná cena za odkúpenie predmetu predaja najvyššia.

6. Minimálna cena predávaného majetku v prvom kole ponukového konania nie je stanovená.

7. Úspešným účastníkom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý za predávaný majetok
úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a poskytne najvýhodnejšie platobné
podmienky pri dodržaní podmienok ponukového konania. Správca je oprávnený z dôvodu, že ponúkaná cena
je neprimerane nízka, ponuky so súhlasom zástupcu veriteľov odmietnuť, ak zastáva názor, že opakovaním
zverejnenia ponukového konania docieli efektívnejší predaj.

8. Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu sa
uskutoční v kancelárii správcu za prítomnosti správcu, prípadne aj zástupcu veriteľov, resp. ním povereného
zástupcu, dňa 08.08.2016 o 10.00 hodine.

9. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca v termíne do 10 dní od otvárania obálok.

10. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov
(navrhovateľov kúpnej ceny) má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.

11. Správca uzavrie s víťazom ponukového konania kúpnu zmluvu na základe jeho cenovej písomnej ponuky až po
doplatení celej kúpnej ceny. Ak víťaz ponukového konania v lehote určenej správcom nezaplatí kúpnu cenu, na
víťaznú ponuku sa neprihliada a majetok úpadcu môže byť len so súhlasom zástupcu veriteľov ponúknutý
záujemcovi s druhou najvyššou písomnou cenovou ponukou.

12. Správca je oprávnený odmietnuť predložené ponuky, verejné ponukové konanie vyhodnotiť ako neúspešné,
prípadne toto konanie zrušiť, ak zástupca veriteľov s predloženou ponukou nevysloví svoj súhlas.
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JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K017341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Otgontamir Srbecká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Macov 64, 930 32 Blatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1967
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 2069/10A, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/20/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca úpadcu Ing. Otgontamir Srbecká, nar. 25.12.1967, bytom
Macov 64, 930 32 Blatná na Ostrove v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na
Okresnom súde Trnava pod č.k. 23K/20/2016, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Tatra
Banke, a.s., číslo účtu: 2929882865/1100, IBAN: SK55 1100 0000 0029 2988 2865. Kaucia sa skladá vo výške
350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť
len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.

Trnava, dňa 21.7.2016
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K017342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dušan Paál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ves 33, 985 01 Veľká Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 1K57/2011S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K57/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Dražba č. 1 NAVRHOVATEĽ: JUDr. Pavel Vrška správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Dušan Paál,
nar. 10. 10. 1962, bytom Veľká Ves č. 33, 985 01 Kalinovo, IČO: 30 514 932 Dražobník: JUDr. Pavel
Vrška, so sídlom kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, ul. M. R. Štefánika č. 2 správca konkurznej podstaty
úpadcu Ing. Dušan Paál, nar. 10. 10. 1962, bytom Veľká Ves č. 33, 985 01 Kalinovo Navrhovateľ: JUDr.
Pavel Vrška, so sídlom kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, ul. M. R. Štefánika č. 2 správca konkurznej
podstaty úpadcu Ing. Dušan Paál, nar. 10. 10. 1962, bytom Veľká Ves č. 33, 985 01 Kalinovo Notár:
JUDr. Alžbeta Kondrlíková ul. Mierová č. 1 990 01 Veľký Krtíš Konanie-miesto: Notársky úrad JUDr.
Alžbeta Kondrlíková ul. Mierová č. 1 990 01 Veľký Krtíš Konanie, dátum: 25. 8. 2016 o 13.00 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Alžbeta Kondrlíková ul. Mierová č. 1 990 01 Veľký Krtíš Konanie, dátum: 25. 8. 2016 o 13.00 hod.
Kolo: 1. kolo Predmet: Rodinný dom súp. číslo 33 stojaci na parcele č. 150 rodinný dom súp. číslo 60
stojaci na parcele č. 150 pozemky parcely reg. „C“ pozemok parc. č. 150 zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 1218 m2 pozemok parc. č. 151 záhrady vo výmere 450m2 parcela č. 152 orná pôda vo výmere
3739m2 LV č. 334 katastrálne územie Veľká Ves Obec Veľká Ves okres Poltár 1/ jednoposchodový
rodinný dom súpisné číslo 33 v rodinnej zástavbe obce, obvodové murivo zo škvárobetónových tvárnic
hrúbka 450mm, strešná krytina z jednodrážkových škridlí, ku ktorému patrí samostatne stojaca
hospodárska časť. 2/ rodinný dom súpisné číslo 60 – samostatne stojaci rodinný dom v spoločnom dvore
s rodinným domom č. 33 s prístavbou garáže Stav predmetu dražby: Predmet dražby je schopný užívania
Viaznuce ťarchy Záložné právo pre pohľadávku Všeobecnej úverovej banky, a.s., Lučenec č. V 1/2003
predmetu dražby: zo dňa 7. 1. 2003 na CKN parc. č. 150 a stavbu súp. č. 33 Rozhodnutie o zriadení
záložného práva k nehnuteľnostiam pre pohľadávku Daňového úradu Lučenec na CKN parc. č. 150, 151,
152 a stavby súpisné číslo 33, 60 právoplatné dňa 17. 3. 2014 Rozhodnutie o zriadení záložného práva k
nehnuteľnostiam pre Mesto Lučenec na parc. č.150, 151, 152 – 7/2009. Vydražiteľ nadobudne predmet
dražby bez tiarch na ňom viaznucich. V zmysle § 93 ods. 2 zák. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva a zabezpečujúce
záväzky úpadcu. 2 Spôsob stanovenia ceny: Cena predmetu dražby bola stanovená Ing. Vojtechom
Vladárom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností č.
97/2006 zo dňa 23. 6. 2016. Podmienky odovzdania: Dražobník odovzdá vydražiteľovi do 10
pracovných dní po úhrade ceny dosiahnutej vydražením osvedčený podpis notárskej zápisnice o dražbe a
spíše s ním zápis o odovzdaní predmetu dražby. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím
predmetu dražby znáša vydražiteľ. Najnižšie podanie: 34.700,00€ Minimálne prihodenie: 100,00€
Zábezpeka: 11.600,00€ Spôsob zloženia: Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby
uhradená výlučne spôsobom na bankový účet správcu vedený v OTP Banke a.s., číslo účtu: SK
5552000000000016609734 bezhotovostným bankovým prevodom. Variabilný symbol záujemcovia
uvedú: 25082016 Doklad o zložení Účastník dražby predloží pri zápise záujemcov o dražbu doklad o
zaplatení dražobnej zábezpeky: dražobnej zábezpeky a to originálnym výpisom z účtu o odpísaní sumy
predstavujúcej výšku dražobnej zábezpeky z jeho účtu na účet dražobníka. Lehota: Dražobná zábezpeka
musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená ( pripísaná na účet ) do 24. 08. 2016 do 12.00 hod. na
účet správcu vedený v OTP Banke, a.s., číslo účtu: SK 5552000000000016609734. Vrátenie dražobnej
zábezpeky: Do piatich pracovných dní po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka
dražby. Spôsob úhrady ceny: Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi zaráta do ceny dosiahnutej
vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť do 15
kalendárnych dní odo dňa skončenia dražby výlučne bankovým prevodom na bankový účet správcu
vedený v OTP Banke, a.s., číslo účtu: SK 5552000000000016609734. Zábezpeka vydražiteľa v prípade
nezaplatenia ceny dosiahnutej vydražením prepadá v prospech konkurznej podstaty a ako zmluvná
pokuta sa nevracia. Miesto obhliadky: Obec Veľká Ves Dňa: 10. augusta 2016 o 10.00 hod. Dňa: 17.
augusta 2016 o 10.00 hod. Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia telefonicky
dražobníkovi – správcovi konkurznej podstaty na číslo telefónu: 0918 492782 minimálne dva pracovné
dni vopred s tým, že o obhliadku majú záujem. Nadobudnutie vlastníctva: Ak vydražiteľ zaplatí cenu
dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote v celom rozsahu, prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu na dražbe. Návrh na zápis do príslušného katastra nehnuteľností podá dražobník
najneskoršie do 5 pracovných dní od úplného zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením.
K017343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Babicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 18, 900 24 Veľký Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Mularčíková
Sídlo správcu:
Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2016 S1554

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
2K/12/2016
Súpis všeobecnej podstaty

VOLKSWAGEN PASSAT, VIN: WVWZZZ3CZ9E046804, druh: AC KOMBI, farba: ČIERNA, evidenčné číslo:
SC184DB, súpisová hodnota 2 000,00 EUR

K017344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Halan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhlištná 270/20, 972 46 Čereňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.7.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/46/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/46/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vrátenie poistného na účet správcu vo výške 538,85 Eur od veriteľa Union zdravotná poisťovňa a.s. Bajkalská
29/A Bratislava, IČO: 36284831 zaplateného po vyhlásení konkurzu dlžníkom Jozefom Halanom bez právneho
dôvodu na účet Union zdravotnej poisťovne a.s. na základe VN 1490078780 v cekovej sume 186,83 Eur a VN
15900118428 v celkovej sume 352,02 Eur. Finančné prostriedky vo výške 538,85 Eur boli pripísané na účet
založený pre účely konkurzu dňa 10.6.2016.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K017345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Tichomír Handlovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koprivnícka 13, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Kubicová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/25/2016 - S272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/25/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

VP - 1
Peňažná hotovosť zložená úpadcom
súpisová hodnota: 1.700,deň zápisu: 15.06.2016

VP - 2
Peňažná hotovosť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(nespotrebovaný peňažný preddavok, Okresný súd Bratislava I)
súpisová hodnota: 663,88,deň zápisu: 27.06.2016

VP - 3
exekučné zrážky zo mzdy za 07/2016
súpisová hodnota: 121.deň zápisu: 19.07.2016

K017346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Metalurg_Immo,s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 947 845
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Mikáči
Sídlo správcu:
Prievozská 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/44/2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/44/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

JUDr. Marian Mikáči, správca úpadcu: Metalurg Immo, s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO:
35947845, sp. zn.: 4K/44/2012 S 1539 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, 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. Termín na
nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť emailom: rolanddiosi@gmail.com alebo
telefonicky na čísle: 0908257312.
JUDr. Marian Mikáči, správca

K017347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Tichomír Handlovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koprivnícka 13, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Kubicová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/25/2016 - S272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/25/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Viera Kubicová, ustanovená správkyňa úpadcu Mgr. Tichomír Handlovský v konkurze, bytom Koprivnická 13,
841 01 Bratislava týmto v zmysle ustanovenia § 34 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR´´) zvolávam schôdzu veriteľov
na deň 05.09.2016 (pondelok) o 11:00 hod. v kancelárii správcu konkurznej podstaty, Záhradnícka 68,
821 08 Bratislava, 1. poschodie s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2.
o činnosti správcu a stave konkurzu

Správa

3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Predaj majetku - informácia
5. Diskusia
6. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti. (prezentácia veriteľov o 10:45 hod.)
JUDr.Viera
správkyňa
Mgr. Tichomír Handlovský

konkurznej

Kubicová
podstaty

K017348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Metalurg_Immo,s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 947 845
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Mikáči
Sídlo správcu:
Prievozská 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/44/2012 S 1539
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/44/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

JUDr. Marian Mikáči, správca úpadcu: Metalurg Immo, s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO:
35947845, sp. zn.: 4K/44/2012 S 1539 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 zabezpečených 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, 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. Termín na
nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť emailom: rolanddiosi@gmail.com alebo
telefonicky na čísle: 0908257312.
JUDr. Marian Mikáči, správca
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K017349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Best, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplárenská 2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 603 823
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 40R/8/2015 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/8/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica

z konania 3. zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizačnom konaní sp. zn. 40R/8/2015 dlžníka
Best, spol. s r.o., so sídlom Teplárenská 2, 971 01 Prievidza, IČO: 31 603 823

Miesto konania:

Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín, kancelária č. 431

Dátum konania:

21.07.2016

Začiatok konania: 10:00 hod.
Prítomní (podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice):
1. členovia veriteľského výboru
2. reštrukturalizačný správca
Tretie zasadnutie veriteľského výboru otvoril zástupca predsedu veriteľského výboru Slovenská republika – Daňový
úrad Trenčín (ďalej len „predseda VV“).
Skonštatoval, že nakoľko podľa priloženej prezenčnej listiny sú prítomní všetci traja členovia VV, je veriteľský výbor
podľa § 128 ods. 2 Zákona č. 7/20015 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) uznášaniaschopný.
Prítomní boli oboznámení s programom zasadnutia, ktorý bol dohodnutý pri zvolávaní zasadnutia:
1. Úvod
2. Rozprava
3. Hlasovanie o schválení alebo zamietnutí návrhu reštrukturalizačného plánu, resp. o jeho vrátení na
prepracovanie
4. Rôzne a záver

1. Úvod

Predseda VV privítal prítomných na zasadnutí veriteľského výboru. Skonštatoval, že v súlade s ustanovením § 143
ZKR bol návrh reštrukturalizačného plánu predložený veriteľskému výboru v zákonnej lehote (predĺženej uznesením
veriteľského výboru) a členovia veriteľského výboru mali možnosť vopred sa oboznámiť s jeho znením. Zasadnutie
veriteľského výboru bolo zvolané v súlade s ustanovením § 144 ZKR, v zmysle ktorého veriteľský výbor do 15 dní
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veriteľského výboru bolo zvolané v súlade s ustanovením § 144 ZKR, v zmysle ktorého veriteľský výbor do 15 dní
od predloženia návrhu reštrukturalizačného plánu rozhodne o jeho schválení alebo zamietnutí. Ak má veriteľský
výbor výhrady k návrhu plánu, môže určiť predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na jeho prepracovanie.
Ak predložený návrh plánu zamietne alebo v zákonných lehotách neschváli, správca bezodkladne požiada súd
o vyhlásenie konkurzu.
Ak veriteľský výbor predložený návrh plánu schváli, bezodkladne požiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.
Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas, na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú
podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok.

1. Rozprava

Predseda VV v rámci rozpravy oboznámil prítomných s predloženými pripomienkami k plánu, ktoré mu boli
doručené elektronickou poštou od členov VV a vyzval správcu, aby sa vyjadril k predloženým pripomienkam.
Nastala diskusia, v ktorej správca odpovedal členom veriteľského výboru na ich dotazy a požiadavky.

2.1 Zástupkyňa veriteľa Sociálna poisťovňa trvá na nasledovných pripomienkach, ktoré požaduje zapracovať do
plánu:
- Sociálna poisťovňa (ďalej len „SP“) žiada dlžníka o uhradenie prednostnej pohľadávky v sume 2.832,81 EUR.
Vyjadrenie správcu: prednostné pohľadávky budú v najbližšej dobe uhradené
- SP žiada predkladateľa plánu o vysvetlenie, ako bude dlžník zabezpečovať ďalší rozvoj stavebnej činnosti, keď
v súčasnosti zamestnáva 10 zamestnancov, z ktorých je 8 THP (str. 15) a keď predpokladá postupné
navyšovanie počtu zamestnancov, malo by sa to premietnuť aj v osobných nákladoch (príloha č. 9 RP).
Vyjadrenie správcu:
Čo sa týka počtu zamestnancov, v predloženom pláne je chybný údaj, bude opravený. Čo sa týka počtu
zamestnancov, ich navyšovanie sa bude riešiť aj dodávateľským spôsobom, a nevylučuje sa ani trvalý pracovný
pomer.
·

SP žiada o oznámenie, či do fixných nákladov dane a poplatky je zahrnutý dlh zo splátkového kalendára.

Vyjadrenie správcu: Nie, a ani nemôže byť.
·

SP žiada o oznámenie, čo bude predmetom mimoriadneho výnosu – predaj materiálu (Príloha č. 9 RP).

Vyjadrenie správcu: výnosy z predaja odpísaných motorových vozidiel, strojov, nepotrebného materiálu.
·

SP nesúhlasí s výškou odmeny dozorného správcu, nakoľko predmetná výška odmeny je neprimeraná
k výkonu činnosti.

Vyjadrenie správcu: výšku odmenu prehodnotí.
SP žiada aj o opravu viacerých gramatických chýb.
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2.2 Zástupkyňa člena Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vzniesla nasledovné výhrady k predloženému plánu:
Uviedla, že plán je pomerne všeobecný, najmä z hľadiska zdrojov, ktoré chce dlžník využiť na úhradu pohľadávok
prihlásených do reštrukturalizácie. Zastávame názor, že z predloženého návrhu RP nie je možné jednoznačne
konštatovať, že reštrukturalizácia dlžníka bude úspešná a nebude viesť k vzniku nových dlhov. Navyše vo vzťahu
k veriteľom, ktorí môžu byť poskytovateľmi štátnej pomoci, nezodpovedá platnej právnej úprave. Pohľadávky týchto
veriteľov by mali byť zaradené do skupiny pohľadávok, ktoré by neboli dotknuté reštrukturalizačným plánom,
prípadne by uspokojovanie týchto pohľadávok malo zodpovedať osobitným právnym predpisom, a to tak z hľadiska
výšky ako aj časového horizontu uspokojenia týchto pohľadávok (v prípade pohľadávok Všeobecnej zdravotnej
poisťovne, a.s. je maximálna lehota uspokojenia 9 mesiacov).

2.3 Zástupkyňa veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín upozornila na skutočnosť, že v Opisnej časti
plánu v bode 6.5. v tabuľke na strane 27 pri nezabezpečených veriteľoch Sociálna poisťovňa a Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s. nie je uvedená nezabezpečená pohľadávka Daňového úradu Trenčín.

1. Hlasovanie o schválení alebo zamietnutí návrhu reštrukturalizačného plánu, resp. o jeho vrátení na
prepracovanie

Predseda VV na základe stanovísk a pripomienok VV ako aj na základe výsledku diskusie navrhol, aby zasadnutie
VV hlasovalo o návrhu uznesenia v znení:
„Veriteľský výbor na základe výhrad a pripomienok jednotlivých členov veriteľského výboru
k predloženému Návrhu reštrukturalizačného plánu, uvedených v bode č. 2 tejto zápisnice, určuje
predkladateľovi plánu v súlade s ustanovením § 144 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov lehotu 15 dní na jeho prepracovanie.“

Predseda VV vyzval členov na hlasovanie o navrhnutom uznesení:

Za:

3 hlasy
(Slovenská republika – Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s.)

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

Výsledok hlasovania:
V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté Uznesenie č. 1 v nasledovnom znení:
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Uznesenie č. 1:
„Veriteľský výbor na základe výhrad a pripomienok jednotlivých členov veriteľského výboru
k predloženému Návrhu reštrukturalizačného plánu, uvedených v bode č. 2 tejto zápisnice, určuje
predkladateľovi plánu v súlade s ustanovením § 144 ods. 1 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov lehotu 15 dní na jeho prepracovanie.“

1. Rôzne a záver

Na záver predseda VV vyzval prítomných, aby vzniesli pripomienky alebo návrhy k priebehu zasadnutia VV.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, predseda VV ukončil zasadnutie veriteľského výboru o 11:00 hod.
a poďakoval prítomným za účasť. Zároveň uložil správcovi povinnosť zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatého
Uznesenia č. 1 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128 ods. 5 ZKR v Obchodnom vestníku.

V Trenčíne, dňa 21.07.2016

Predseda veriteľského výboru: Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín

zastúpený Ing. Annou Kokoľusovou ......................................................................

K017350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vojtech Švanda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L.Sáru 2348/4, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 480 980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 9K/22/2008 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9K/22/2008
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z
Oznámenie o dražbe číslo
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/meno a priezvisko
II.
Sídlo/bydlisko

DD 1/2016-dr.
Dražobná a licitačná, s.r.o.
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a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.
Zapísaný
IV.
IČO/ dátum narodenia
B.
Označenie navrhovateľa
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko
II.
Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.

Zapísaný
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Rázusova
111/19
Vranov nad Topľou
d) PSČ
SR
OR Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 24294/P
46124632

093 01

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

d) PSČ

071 01

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

093 01
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10.10.1951

V Michalovciach, dňa 21.07.2016
JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K017351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Chovancová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 342, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.1.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2014 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 2/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Slovenská
sporiteľňa, a.s. a zámeru zostaviť rozvrh výťažku pre tohto zabezpečeného veriteľa

Dolu podpísaná JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, zapísaná v zozname konkurzných
a reštrukturalizačných správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou S 1486
(ďalej len „správca“) ako konkurzná správkyňa úpadcu Andrea Chovancová, nar. 26.01.1976, Horná Štubňa č. 342,
038 46 Horná Štubňa (ďalej len „Úpadca“) v súlade s ust. §-u 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa
Slovenská sporiteľňa, a.s., podľa ktorého majú byť pohľadávky zaradené do tohto zoznamu uspokojené z rozvrhu
výťažku oddelenej podstaty tohto zabezpečeného veriteľa a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku
zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.

Poučenie:
V zmysle ust. § - u 96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, veriteľský výbor a každý kto tvrdí, že
je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

V Martine, dňa 21.7.2016
JUDr. Marína Gallová, správca
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K017352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FORBE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palisády 33, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 713 988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Mularčíková
Sídlo správcu:
Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/8/2011 S1554
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/8/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Podľa § 81 ZKR vylučujem majetok zverejnený v obchodnom vestníku č.10/2013 zo dňa 15.01.2013, značka
zverejnenia K000662 (doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku).
- Zoznam protokolov (hnutelný majetok úpadcu) o skúškach požiarnej odolnosti, dymotestnosti (FR), o skúškach
mechanických vlastností výrobkov (MR). Zoznam klasifikačných protokolov, zoznam vydaných stanovísk k požiarnej
odolnosti, dymotestnosti (JR), zoznam vydaných certifikátov na výrobok (ZSV) podľa FIRES s.r.o. Batizovce, AO
SK01 (Akreditovaný certifikačný orgán).

K017353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FORBE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palisády 33, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 713 988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Mularčíková
Sídlo správcu:
Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/8/2011 S1554
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/8/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Podľa § 81 ZKR vylučujem kompletne celý majetok (pohľadávky) zverejnený v obchodnom vestníku č. 40/2015 zo
dňa 27.02.2015, značka zverejnenia K004537.
- pohľadávky z ktorých suma vo výške 64 036,75 EUR tvorí majetok všeobecnej podstaty a suma vo výške 217
887,43 EUR tvorí majetok oddelenej podstaty.

K017354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FamilyPharm s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Divadelná 4, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 489 386
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3k/13/2014 - S 1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Oznámenie správcu o vylúčení súpisových zložiek majetku zo súpisu majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. – č. 1 a č. 2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Marián Pataj, správca konkurznej podstaty úpadcu: FamilyPharm s.r.o., so sídlom Divadelná 4, 960 01
Zvolen, IČO: 45 489 386, spoločnosť zapísaná v OR SR vedenom OS BB, Oddiel: Sro, Vložka č.18078/S (ďalej
len ,,Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 3K/13/2014, týmto
v súlade s ustanovením § 81 ods. 1 a 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „ZKR“) v spojení s ustanovením § 40 ods. 1 písm. f) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.,
oznamuje vylúčenie nasledovných majetkových zložiek zo súpisu majetku:
a. Majetok zapísaný v Súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa TRANSMEDIC SLOVAKIA,
s.r.o. – č. 1 :
Súpisová zložka č. 3:
nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1902, nachádzajúca sa v kat. úz. Hrušov :
-

pozemok parcelné číslo KN-C 19, druh pozemku záhrady o výmere 234 m2, vlastnícky podiel 1/2

-

pozemok parcelné číslo KN-C 22/1, druh pozemku záhrady o výmere 139 m2, vlastnícky podiel 1/2

pozemok parcelné číslo KN-C 22/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 76 m2,
vlastnícky podiel 1/2
pozemok parcelné číslo KN-C 22/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2,
vlastnícky podiel 1/2
pozemok parcelné číslo KN-C 22/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 197m2 ,
vlastnícky podiel 1/2
-

pozemok parcelné číslo KN-C 23/1, druh pozemku záhrady o výmere 104 m2, vlastnícky podiel 1/2

pozemok parcelné číslo KN-C 23/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2,
vlastnícky podiel 1/2
-

pozemok parcelné číslo KN-C 24/1, druh pozemku záhrady o výmere 26 m2, vlastnícky podiel 1/2

pozemok parcelné číslo KN-C 24/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2,
vlastnícky podiel 1/2
pozemok parcelné číslo KN-C 24/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 ,
vlastnícky podiel 1/2
pozemok parcelné číslo KN-C 24/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2,
vlastnícky podiel 1/2
-

pozemok parcelné číslo KN-C 24/6, druh pozemku záhrady o výmere 38 m2, vlastnícky podiel 1/2

pozemok parcelné číslo KN-C 24/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2 ,
vlastnícky podiel 1/2
pozemok parcelné číslo KN-C 4324/9, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 118 m2 ,
vlastnícky podiel 1/2
-

rozostavaná stavba stojaca na pozemku parcelné číslo KN-C 22/7 – druh stavby 21, vlastnícky podiel 1/2

-

rozostavaná stavba stojaca na pozemku parcelné číslo KN-C 23/3 - druh stavby 21, vlastnícky podiel 1/2

-

rozostavaná stavba stojaca na pozemku parcelné číslo KN-C 24/7 – druh stavby 21, vlastnícky podiel ½

Dôvod zapísania: Nehnuteľnosti predstavujú majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu. Tretia osoba
(vlastník nehnuteľností) nesplnila v zákonnej 30 – dňovej lehote výzvu správcu a nezaplatila k rukám správcu sumu
rovnajúcu sa hodnote tohto majetku odsúhlasenú dotknutým zabezpečeným veriteľom v zmysle § 79 ods. 1 ZKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

86

Obchodný vestník 143/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.07.2016

Deň a dôvod vylúčenie súpisovej zložky: 20.07.2016 - Na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu
majetku Úpadcu tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. – č. 1,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 241/2015 dňa 16.12.2015 a doplnený v Obchodnom vestníku č.
31/2016 dňa 16.02.2016, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Banská Bystrica pod č. 3K/13/2014 na
majetok Úpadcu, dostal správca JUDr. Marián Pataj v súlade s § 82 ods. 2 písm. b) ZKR súhlas zabezpečeného
veriteľa TRANSMEDIC SLOVAKIA. Zabezpečený veriteľ TRANSMEDIC SLOVAKIA po zhodnotení preukázaných
skutočností má za to, že sú splnené podmienky v zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 ZKR na vylúčenie vyššie
uvedeného majetku zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. – č. 1.
Súpisová zložka č. 4:
nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2530, nachádzajúca sa v kat. úz. Hrušov:
pozemok parcelné číslo KN-C 8245, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 2216 m2 , vlastnícky
podiel 1/1
Dôvod zapísania: Nehnuteľnosti predstavujú majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu. Tretia osoba
(vlastník nehnuteľností) nesplnila v zákonnej 30 – dňovej lehote výzvu správcu a nezaplatila k rukám správcu sumu
rovnajúcu sa hodnote tohto majetku odsúhlasenú dotknutým zabezpečeným veriteľom v zmysle § 79 ods. 1 ZKR.
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 20.07.2016 - Na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu
majetku Úpadcu tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. – č. 1,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 241/2015 dňa 16.12.2015 a doplnený v Obchodnom vestníku č.
31/2016 dňa 16.02.2016, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Banská Bystrica pod č. 3K/13/2014 na
majetok Úpadcu, dostal správca JUDr. Marián Pataj v súlade s § 82 ods. 2 písm. b) ZKR súhlas zabezpečeného
veriteľa TRANSMEDIC SLOVAKIA. Zabezpečený veriteľ TRANSMEDIC SLOVAKIA po zhodnotení preukázaných
skutočností má za to, že sú splnené podmienky v zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 ZKR na vylúčenie vyššie
uvedeného majetku zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. – č. 1.
b. Majetok zapísaný v Súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa TRANSMEDIC SLOVAKIA,
s.r.o. – č. 2 :
Súpisová zložka č. 3:
nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1902, nachádzajúca sa v kat. úz. Hrušov :
-

pozemok parcelné číslo KN-C 19, druh pozemku záhrady o výmere 234 m2, vlastnícky podiel 1/2

-

pozemok parcelné číslo KN-C 22/1, druh pozemku záhrady o výmere 139 m2, vlastnícky podiel 1/2

pozemok parcelné číslo KN-C 22/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 76 m2,
vlastnícky podiel 1/2
pozemok parcelné číslo KN-C 22/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2,
vlastnícky podiel 1/2
pozemok parcelné číslo KN-C 22/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 197m2 ,
vlastnícky podiel ½
-

pozemok parcelné číslo KN-C 23/1, druh pozemku záhrady o výmere 104 m2, vlastnícky podiel 1/2

pozemok parcelné číslo KN-C 23/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2,
vlastnícky podiel 1/2
-

pozemok parcelné číslo KN-C 24/1, druh pozemku záhrady o výmere 26 m2, vlastnícky podiel 1/2

pozemok parcelné číslo KN-C 24/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2,
vlastnícky podiel 1/2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pozemok parcelné číslo KN-C 24/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 ,
vlastnícky podiel 1/2
pozemok parcelné číslo KN-C 24/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2,
vlastnícky podiel 1/2
-

pozemok parcelné číslo KN-C 24/6, druh pozemku záhrady o výmere 38 m2, vlastnícky podiel 1/2

pozemok parcelné číslo KN-C 24/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2 ,
vlastnícky podiel 1/2
pozemok parcelné číslo KN-C 4324/9, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 118 m2 ,
vlastnícky podiel 1/2
-

rozostavaná stavba stojaca na pozemku parcelné číslo KN-C 22/7 – druh stavby 21, vlastnícky podiel 1/2

-

rozostavaná stavba stojaca na pozemku parcelné číslo KN-C 23/3 - druh stavby 21, vlastnícky podiel 1/2

-

rozostavaná stavba stojaca na pozemku parcelné číslo KN-C 24/7 – druh stavby 21, vlastnícky podiel ½

Dôvod zapísania: Nehnuteľnosti predstavujú majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu. Tretia osoba
(vlastník nehnuteľností) nesplnila v zákonnej 30 – dňovej lehote výzvu správcu a nezaplatila k rukám správcu sumu
rovnajúcu sa hodnote tohto majetku odsúhlasenú dotknutým zabezpečeným veriteľom v zmysle § 79 ods. 1 ZKR.
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 20.07.2016 - Na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu
majetku Úpadcu tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. – č. 2,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 241/2015 dňa 16.12.2015 a doplnený v Obchodnom vestníku č.
31/2016 dňa 16.02.2016, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Banská Bystrica pod č. 3K/13/2014 na
majetok Úpadcu, dostal správca JUDr. Marián Pataj v súlade s § 82 ods. 2 písm. b) ZKR súhlas zabezpečeného
veriteľa TRANSMEDIC SLOVAKIA. Zabezpečený veriteľ TRANSMEDIC SLOVAKIA po zhodnotení preukázaných
skutočností má za to, že sú splnené podmienky v zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 ZKR na vylúčenie vyššie
uvedeného majetku zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. – č. 2.
JUDr. Marián Pataj, správca

K017355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Tudja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 54, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 561 251
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajakova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/28/2014 S 1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/28/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca z dôvodu, že nižšie uvedené pohľadávky boli zapísané do súpisu omylom, nakoľko boli uhradené ešte pre
vyhlásením konkurzu, týmto vyraďuje nasledovné pohľadávky zo súpisu všeobecnej podstaty:
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Andráš Jaroslav ANDRAŠ, Cejkov 399, 076 05 Cejkov, IČO: 10 793 003

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 100,00
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2013/030 zo dňa 26.08.2013
Dlžník: Andráš Jaroslav ANDRAŠ, Cejkov 399, 076 05 Cejkov, IČO: 10 793 003
Súpisová hodnota: 100,00 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Pôvodná pohľadávka vo výške 292,78 EUR bola čiastočne uhradená dňa 26.08.2013

BETA Trenčín, J. Psotného 1772, 911 05 Trenčín, IČO: 36 337 102

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 1772,42
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2012/070 zo dňa 23.03.2012
Dlžník: BETA Trenčín, J. Psotného 1772, 911 05 Trenčín, IČO: 36 337 102
Súpisová hodnota: 1772,42 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

DANTE MT, s.r.o., Okružná 1297/54, 071 01 Michalovce, IČO: 36 732 788

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 403,44
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2011/123 zo dňa 28.12.2011
Dlžník: DANTE MT, s.r.o., Okružná 1297/54, 071 01 Michalovce, IČO: 36 732 788

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 403,44 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 659,00
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2013/004 zo dňa 11.02.2013
Dlžník: DANTE MT, s.r.o., Okružná 1297/54, 071 01 Michalovce, IČO: 36 732 788
Súpisová hodnota: 659,00 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

EKOPOF, s.r.o., Staronová 2B, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 001 317

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 571,90
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2011/031 zo dňa 06.04.2011
Dlžník: EKOPOF, s.r.o., Staronová 2B, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 001 317
Súpisová hodnota: 571,90 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 1.755,83
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2011/045 zo dňa 29.04.2011
Dlžník: EKOPOF, s.r.o., Staronová 2B, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 001 317
Súpisová hodnota: 1.755,83 EUR
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Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

IKTUS, s.r.o., Zátor – Loučky 100, 793 16, Česká republika, IČO: 483 96 790

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 63,60
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2011/107/1 zo dňa 12.10.2011
Dlžník: IKTUS, s.r.o., Zátor – Loučky 100, 793 16, Česká republika, IČO: 483 96 790
Súpisová hodnota: 63,60 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 608,44
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2011/043 zo dňa 29.04.2011
Dlžník: Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164
Súpisová hodnota: 608,44 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 613,66
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2011/063 zo dňa 30.06.2011
Dlžník: Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164
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Súpisová hodnota: 613,66 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 661,86
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2011/064 zo dňa 30.06.2011
Dlžník: Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164
Súpisová hodnota: 661,86 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 549,22
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2011/075 zo dňa 29.07.2011
Dlžník: Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164
Súpisová hodnota: 549,22 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 590,70
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2011/076 zo dňa 29.07.2011
Dlžník: Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164
Súpisová hodnota: 590,70 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 706,08
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2011/079 zo dňa 31.08.2011
Dlžník: Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164
Súpisová hodnota: 706,08 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 785,70
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2011/080 zo dňa 31.08.2011
Dlžník: Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164
Súpisová hodnota: 785,70 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Premlčané pohľadávky

AGRIA, s.r.o., Kpt. Zalužice 419, 072 34 Zalužice, IČO: 31 712 595

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 50,00
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 90066 zo dňa 07.12.2009
Dlžník: AGRIA, s.r.o., Kpt. Zalužice 419, 072 34 Zalužice, IČO: 31 712 595
Súpisová hodnota: 50,00 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Pôvodná pohľadávka vo výške 292,78 EUR bola čiastočne uhradená dňa 04.03.2010

Blitz s.r.o., Východná 309/12, 044 24 Poproč, IČO: 44 053 801

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 30.020,81
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2010/127 zo dňa 28.12.2010
Dlžník: Blitz s.r.o., Východná 309/12, 044 24 Poproč, IČO: 44 053 801
Súpisová hodnota: 30.020,81 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

EKOPOF, s.r.o., Staronová 2B, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 001 317

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 3.859,04
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 90075 zo dňa 22.12.2009
Dlžník: EKOPOF, s.r.o., Staronová 2B, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 001 317
Súpisová hodnota: 3.859,04 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

FUTÚRUM, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce, Námestie Osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce,
IČO: 31 716 296

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 2.109,00
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2010/15 zo dňa 02.03.2010
Dlžník: FUTÚRUM, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce, Námestie Osloboditeľov 70, 071 01
Michalovce, IČO: 31 716 296
Súpisová hodnota: 2.109,00 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 2.839,98
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2010/90 zo dňa 26.08.2010
Dlžník: FUTÚRUM, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce, Námestie Osloboditeľov 70, 071 01
Michalovce, IČO: 31 716 296
Súpisová hodnota: 2.839,98 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 148,00
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2010/108 zo dňa 06.10.2010
Dlžník: FUTÚRUM, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce, Námestie Osloboditeľov 70, 071 01
Michalovce, IČO: 31 716 296
Súpisová hodnota: 148,00 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

KRIŠKA – Ing Ján Kriška (KRIŠKA,s.r.o.), Matuškova 2278, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 415 961

1. 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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Suma: 59,24
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2010/64 zo dňa 08.06.2010
Dlžník: KRIŠKA – Ing Ján Kriška (KRIŠKA,s.r.o.), Matuškova 2278, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 415
961
Súpisová hodnota: 59,24 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 177,71
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 2010/68 zo dňa 24.06.2010
Dlžník: KRIŠKA – Ing Ján Kriška (KRIŠKA,s.r.o.), Matuškova 2278, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 415
961
Súpisová hodnota: 177,71 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Obec Závadka, Obecný úrad – Závadka 192, 053 33 p. Nálepkovo, IČO: 00 329 797

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 165,97
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 80072 zo dňa 11.09.2008
Dlžník: Obec Závadka, Obecný úrad – Závadka 192, 053 33 p. Nálepkovo, IČO: 00 329 797
Súpisová hodnota: 165,97 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Pôvodná pohľadávka vo výške 364,47 EUR bola čiastočne uhradená dňa 31.12.2009

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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TELEVÍZIA VÝCHOD, s.r.o., Bystrická 27, 040 11 Košice, IČO: 36 775 231

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 564,00
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 70086 zo dňa 02.10.2007
Dlžník: TELEVÍZIA VÝCHOD, s.r.o., Bystrická 27, 040 11 Košice, IČO: 36 775 231
Súpisová hodnota: 564,00 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Pôvodná pohľadávka vo výške 1552,78 EUR bola čiastočne uhradená dňa 31.12.2009

1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 216,76
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: FA č. 80108 zo dňa 23.12.2008
Dlžník: TELEVÍZIA VÝCHOD, s.r.o., Bystrická 27, 040 11 Košice, IČO: 36 775 231
Súpisová hodnota: 216,76 EUR
Deň zapísania majetku: 23.01.2015
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
JUDr.Erika Šimová, správca

K017356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Hansková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perecká 2965/6, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2016 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/1/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu Mária
Hansková, nar.: 02.03.1966, bytom Perecká 2965/6, 934 05 Levice týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 14.07.2016 správcom do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO
Ulica
Číslo Obec
PSČ Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Slovenská pošta, a.s. 36 631 124 Partizánska cesta 9
Banská Bystrica 975 99 Slovenská republika 5.372,12 €

JUDr. Miroslav Belica, správca

K017357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Správca úpadcu Dareq s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 97774/B,
týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli
alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020, Klagenfurt, Rakúsko, ICO: FN 91810s konajúca
prostredníctvom organizačnej zložky: BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR, so sídlom Pribinova 4, 811
09 Bratislava, IČO: 36 869 856 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“).
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
v súlade s ustanovením § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu
pohľadávok proti podstate 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.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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K017358
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:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Anna Bružeňáková, správca dĺžníka Adam Ondrejkovič narodený 2.11.1990, bytom Bratislava, 831 07
Bratislava v zmysle ustanovenia § 34 ods.1. Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov ( ďalej len ZKR) zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 6.9.2016 o 11.00 hod, ktorá sa bude
konať v Hotel Bratislava, Seberiniho 9, 821 03 Bratislava v miestnosti č. 118 s nasledujúcim programom :
1.

Otvorenie schôdze veriteľov

2.

Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

3.

Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ods.2 ZKR

4.

Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36 ZKR

5.

Rôzne

6.

Záver

Pri prezentácii sú veritelia fyzické osoby povinní predložiť doklad totožnosti, právnicke osoby aktuálny výpis z OR
nie starší ako 3 mesiace spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov
sú povinní predložiť plnomocenstvo, resp. poverenie na zastupovanie veriteľa, originál alebo osvedčenú fotokópiu
a doklad totožnosti.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K017359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marek Vidovenec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovská 41, 94501 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:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, správca úpadcu Ing.
Marek Vidovenec, nar.: 19.04.1967, bytom Gazdovská 41, 945 01 Komárno týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom
konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 18.07.2016 správcom do
zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
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IČO
Ulica
Číslo Obec
PSČ Štát
Prihlásená suma – Celková suma
31 335 004 Bajkalská 30
Bratislava 829 48 Slovenská republika 28.521,80 €

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K017360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Pecha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vikárska 1077/15, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Zbehy 480, 951 42 Zbehy
Spisová značka správcovského spisu: 27K/7/2016 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/7/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Deň zapísania súpisových zložiek majetku: 21.07.2016
Dôvod zapísania: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ZKR
1. Hnuteľná vec: automobil tov. značky FORD FIESTA, farba: Šedá metalíza, EČV: BA646PP, VIN:
WF0BXXGAJBWJ04505, rok prvej evidencie/výroby: 1998, stav opotrebovanosti: pojazdné, značne opotrebované s
ohľadom na rok výroby, súpisová hodnota: 200,00 Eur.
2. Peňažná pohľadávka: dlžník: Okresnú súd Nitra, právny dôvod: nevyčerpaná časť preddavku, suma: 495,11 Eur
3. Iná majetková hodnota – uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac 05/2016 v zmysle §
72 ods. 2 ZKR vo výške 68,71 Eur
4. Iná majetková hodnota – uskutočnená a následne prijatá zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac 06/2016 v zmysle §
72 ods. 2 ZKR vo výške 69,04 Eur
JUDr. Marián Dobiš, správca

K017361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Pecha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vikárska 1077/15, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Zbehy 480, 951 42 Zbehy
Spisová značka správcovského spisu: 27K/7/2016 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/7/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s.
Deň zapísania súpisových zložiek majetku: 21.07.2016
Dôvod zapísania: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ZKR
1. Nehnuteľná vec - byt č. 21, 3. p., vchod A, nachádzajúci sa v bytovom dome so súp. číslom 556, ktorý je
postavený na pozemku „reg“ C s parc. č. 480/320 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 803 m2, evidované na
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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postavený na pozemku „reg“ C s parc. č. 480/320 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 803 m2, evidované na
LV č. 1517 pre k. územie Miloslavov, obec Miloslavov, okres Senec, ku ktorému prináleží spoluvlastnícky podiel
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 10398/270794 a spoluvlastnícky podiel
k pozemkom reg. „C“ s parc. č. 480/167 a s parc. č. 480/320 o veľkosti 10398/270794, hodnota: 90.000,00 Eur
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo zriadené na základe uzatvorenej zmluvy o zriadení založného práva k
nehnuteľnosti ZZI k ÚZ č. 015/3400/08/HSU zo dňa 10.4.2008, vklad povolený dňa 28.04.2008, pod. V 2257/08 zo
dňa 24.08.2008
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky: Pohľadávka vzniknutá na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí úveru
na financovanie bývania č. 015/3400/08/HSU zo dňa 10.04.2008 vo výške 108.403,10 Eur
Číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 4
Označenie zabezpečeného veriteľa: OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom: Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916
Poradie zabezpečovacieho práva: druhé
JUDr. Marián Dobiš, správca

K017362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Martin Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 118/39, 08701 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1965
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:

Veriteľ

Ulica

číslo Obec

PSČ

Štátny fond rozvoja bývania

Lamačská cesta

8

833 04

Bratislava 37

IČO
31 749 542

Prihlásená suma – Celková suma
6 951,05 EUR

SKP, k.s., správca

K017363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Výcvikové zariadenie pre vodičov, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 154 992
Obchodné meno správcu:
SKKP, k.s.
Sídlo správcu:
Panenská 24, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/5/2015 S1493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2R/5/2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 4 zo zasadnutia veriteľského výborudlžníka Výcvikové zariadenie pre vodičov, s.r.o.
v reštrukturalizácii, so sídlom Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava, IČO: 44 154 992
podľa ustanovenia § 128, ods. 5) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej ZKR) č. 7/2005 Z.z. v aktuálnom
znení
Miesto konania: Grosslingová 1, Bratislava
Dátum konania: 21.07.2016
Začiatok konania: 15,00 hod.
Prítomní:
- SKKP, k.s. v zastúpení JUDr. Michal Polák, reštrukturalizačný správca a spracovateľ zápisnice
- Ing. Viktor Leščinský, finančný manažér dlžníka
- členovia veriteľského výboru: - Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Bratislava
- STAVOZEMIX SK s. r. o., Košice
- IZ-INVEST, s. r. o., Šamorín

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Schválenie / zamietnutie predloženého reštrukturalizačného plánu
3. Rôzne
4. Záver

AD 1.
Otvorenie štvrtého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal predseda veriteľského výboru,
Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Bratislava, IČO: 35 722 959, pričom prítomných poučil o ich právach
a povinnostiach podľa príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

AD 2.
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že dlžník v zmysle ustanovení § 143 predložil dňa 11.07.2016
návrh reštrukturalizačného plánu – verzia 4 všetkým členom veriteľského výboru. V zmysle § 144, ods. 1
veriteľský výbor rozhodne do 15 dní od predloženia reštrukturalizačného plánu o schválení alebo zamietnutí plánu.

Pred zasadnutím veriteľského výboru informovali zástupcovia veriteľov predkladateľa plánu o chybách v písaní
plánu. Predkladateľ plánu pred zasadnutím veriteľského výboru opravil tieto zjavné chyby v písaní na stranách 46 –
48 reštrukturalizačného plánu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Následne vzhľadom na priebeh rokovania veriteľského výboru vyzval predseda veriteľského výboru na hlasovanie
o schválení návrhu reštrukturalizačného plánu – verzia 4 veriteľským výborom v zmysle § 144 ods. 1 ZKR.
Hlasovanie:
ZA: 3 veritelia - Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Bratislava
- STAVOZEMIX SK s. r. o., Košice
- IZ-INVEST, s. r. o., Šamorín
PROTI: nikto

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné

UZNESENIE č. 04-VV- 2R/5/2015

Veriteľský výbor predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schvaľuje. Predseda
veriteľského výboru na základe schválenia veriteľským výborom žiada správcu, aby do 3 dní zvolal
schvaľovaciu schôdzu veriteľov v zmysle §146 ZKR. Veriteľský výbor odporúča účastníkom plánu
oprávnením o schválení plánu hlasovať na schvaľovacej schôdzi, aby na schvaľovacej schôdzi hlasovali za
prijatie veriteľským výborom schváleného reštrukturalizačného plánu.

AD 3.
V rámci uvedeného bodu sa prítomní veritelia dohodli na termíne konania schvaľovacej schôdze veriteľov, a
žiadajú správcu, aby zvolal schvaľovaciu schôdzu na deň 16.08.2016 o 10,00 hod., s miestom konania na Dulovom
námestí č. 1, 821 08 Bratislava v konferenčnom centre Apollo Hotel Bratislava podľa možnosti potrebných
zúčastnených.

AD 4.
Štvrté
zasadnutie
veriteľského
výboru
ukončil
o 15:25
hod.
jeho
predseda,
veriteľ
Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Bratislava, IČO: 35 722 959, ktorý prítomným poďakoval za ich
účasť, pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatého uznesenia 04-VV- 2R/5/2015
zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia §128 ods. 5 ZKR.

V Bratislave, 21.07.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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...........................................................
predseda veriteľského výboru
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
zastúpený: Mgr. Michal Filkorn

K017364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urbareal s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 501 641
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – súboru pohľadávok dňom 26.07.2016
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Urbareal s.r.o. vyhlasuje dňom 26.07.2016 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu
prvé kolo ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu
nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 77/2015 pod značkou záznamu
K008959 dňa 23.04.2015 ako súpisové položky majetku s názvom Peňažná pohľadávka, tretí a štvrtý samostatný
odsek.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor pohľadávok Úpadcu:
i.
ii.

Peňažná pohľadávka - Pohľadávka vo výške 28.110,- Eur za neuhradenú FA č. 10120003, vystavenú dňa
31.12.2012 a splatnú dňa 31.12.2012 voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, P4Y, s.r.o., so sídlom Kalnická
cesta 8, 934 01 Levice, IČO: 44 488 483;
Peňažná pohľadávka - Pohľadávka vo výške 19.980,- Eur za neuhradenú FA č. 10120004, vystavenú dňa
31.12.2012 a splatnú dňa 31.12.2012 voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, V.N.M., spol. s.r.o., so sídlom
Sv. Michala 1/2393, 934 01 Levice, IČO: 35 978 490;

(ďalej spolu majetok pod uvedený pod písm. (i) a písm. (ii) ako „Predmet speňaženia“).
Listom zo dňa 11.05.2016 veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie
Predmetu speňaženia.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
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

104

Obchodný vestník 143/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.07.2016

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na č. +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 500,- Eur na ponúknutú
odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 05.08.2016.
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť
zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň
vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená veriteľským výborom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
niektorej z pohľadávok tvoriacich Predmet speňaženia, uspokojené pohľadávky už nebudú predmetom postúpenia,
pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým
termínom uzatvorenia zmluvy. Víťazný záujemca môže z uvedeného dôvodu odmietnuť uzatvorenie zmluvy.
Odplata za postúpenie pohľadávok (Predmetu speňaženia)
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. Správca je
povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť príslušnému orgánu na
schválenie.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená
najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK90 1100 0000 0029 4300
8760, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca predloží veriteľskému výboru na
schválenie do troch (3) pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Veriteľský výbor schváli alebo
neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do pätnástich (15)
kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete
márne uplynie, má sa za to, že veriteľský výbor predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli veriteľský výbor, správca vyzve na
uzatvorenie zmluvy pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to
v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového
konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo v lehote
stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo
ponukového konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do dňa 05.08.2016 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – URBAREAL s.r.o. – PREDAJ SÚBORU POHĽADÁVOK“. Na ponuku, ktorá nebude
spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

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

K017365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Stanislav Barčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká nad Kysucou 223, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1972
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/27/2016 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/27/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava,
správca úpadcu Mgr. Stanislava Barčáka, nar. 21.08.1972, bytom Vysoká nad Kysucou 223, 023 55 Vysoká nad
Kysucou, oznamuje účastníkom konania číslo účtu pre účely popretia prihlásenej pohľadávky, na ktorý možno
skladať kauciu podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) ZKR. Účet je vedený v Československej obchodnej banke,
IBAN: SK94 7500 0000 0040 1759 3242.
V Bratislave dňa 21.07.2016
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K017366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Stanislav Barčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká nad Kysucou 223, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1972
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/27/2016 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
8K/27/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava,
správca úpadcu Mgr. Stanislava Barčáka, nar. 21.08.1972, bytom Vysoká nad Kysucou 223, 023 55 Vysoká nad
Kysucou, podľa ustanovenia § 34 ods. 1 ZKR zvoláva prvú schôdzu veriteľov v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 8K/27/2016, ktorá sa bude konať dňa 12.09.2016 o 09:30 hod. v hore
uvedenej kancelárii správcu. Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Správa o priebehu konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 09:00 hod. do 09:25 hod. Veritelia – fyzické osoby pri prezentácii
predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu
s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov naviac predložia
plnomocenstvo, prípadne poverenie na zastupovanie na predmetnej schôdzi veriteľov a doklad totožnosti.
V Bratislave dňa 21.07.2016
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K017367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Chudý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianska 455, 972 31 Ráztočno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1960
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/5/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/5/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – súboru pohľadávok dňom 26.07.2016
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Stanislav Chudý vyhlasuje dňom 26.07.2016 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu
prvé kolo ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok Úpadcu, ktorý bol doplnený do súpisu všeobecnej
podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu a zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 193/2015 pod značkou
záznamu K021902 dňa 08.10.2015 pod súpisovými položkami majetku por. č. 60 až por. č. 68.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor pohľadávok Úpadcu:
1. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 120,- Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1100429, splatnú dňa 06.11.2011, voči
dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, DREVOREZ P & Š, spol. s.r.o., so sídlom Nitrianska 294/60, 956 05
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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dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, DREVOREZ P & Š, spol. s.r.o., so sídlom Nitrianska 294/60, 956 05
Radošina, IČO: 35 951 524; súpisová hodnota (aj mena): 120,- Eur;
2. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 1.685,86 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300409, splatnú dňa 08.11.2011, voči
dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO:
36 311 235; súpisová hodnota (aj mena): 1.685,86 Eur;
3. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 1.612,86 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300451, splatnú dňa 08.12.2013, voči
dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO:
36 311 235; súpisová hodnota (aj mena): 1.612,86 Eur;
4. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 1.938,90 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300483, splatnú dňa 10.01.2014, voči
dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO:
36 311 235; súpisová hodnota (aj mena): 1.938,90 Eur;
5. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 1.661,08 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300480, splatnú dňa 27.12.2013, voči
dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO:
36 311 235; súpisová hodnota (aj mena): 1.661,08 Eur;
6. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 5.371,70 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300479, splatnú dňa 27.12.2013, voči
dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO:
36 311 235; súpisová hodnota (aj mena): 5.371,70 Eur;
7. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 1.218,68 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300470, splatnú dňa 24.12.2013 voči
dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO:
36 311 235; súpisová hodnota (aj mena): 1.218,68 Eur;
8. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 2.338,76 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300461, splatnú dňa 16.12.2013, voči
dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO:
36 311 235; súpisová hodnota (aj mena): 2.338,76 Eur;
9. Peňažná pohľadávka
Pohľadávka vo výške 5.813,26 Eur (istina) za neuhradenú FA č. 1300458, splatnú dňa 16.12.2013, voči
dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, TEAM 2000 s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO:
36 311 235; súpisová hodnota (aj mena): 5.813,26 Eur;
(ďalej spolu majetok uvedený vyššie pod por. č. 1 až por. č. 9. ako „Predmet speňaženia“).
Listom zo dňa 15.07.2016 zástupca veriteľov ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie
Predmetu speňaženia.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na č. +421 908 989 977 alebo e-mailom na: trencin@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 1.000,- Eur na ponúknutú
odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 05.08.2016.
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť
zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň
vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená zástupcom veriteľov.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak v čase odo dňa predloženia žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu do dňa vyhlásenia
ponukového konania na speňaženie Predmetu speňaženia dôjde k zaplateniu niektorej z pohľadávok tvoriacej
Predmet speňaženia, táto už nebude predmetom speňaženia v ponukovom konaní.
V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
niektorej z pohľadávok tvoriacich Predmet speňaženia, uspokojené pohľadávky už nebudú predmetom postúpenia,
pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým
termínom uzatvorenia zmluvy. Víťazný záujemca môže z uvedeného dôvodu odmietnuť uzatvorenie zmluvy.
Odplata za postúpenie pohľadávok (Predmetu speňaženia)
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia, za predpokladu,
ak bude splnená podmienka uvedená nižšie.
Pre prvé kolo ponukové konania sa vyžaduje predloženie ponúkanej odplaty záujemcom vo výške predstavujúcej
minimálne 100 % súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia, t.j. sumy vo výške minimálne 21.761,10 Eur.
Za predpokladu splnenia vyššie uvedenej podmienky minimálnej výšky ponúknutej odplaty (t.j. minimálne 100 %
súpisovej hodnoty) je správca povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia bez možnosti jej
odmietnutia a túto predložiť zástupcovi veriteľov na schválenie. V prípade, že ponúknutá odplata nebude dosahovať
minimálnu sumu je správca povinný ponuku záujemcu odmietnuť.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená
najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK57 0900 0000 0000 6652
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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konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK57 0900 0000 0000 6652
8270, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca predloží zástupcovi veriteľov na
schválenie do troch (3) pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Zástupca veriteľov schváli
alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10)
kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete
márne uplynie, má sa za to, že zástupca veriteľov predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli zástupca veriteľov, správca vyzve
na uzatvorenie zmluvy pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to
v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového
konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo v lehote
stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo
ponukového konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo mailom na: trencin@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do dňa 05.08.2016 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – STANISLAV CHUDÝ – PREDAJ SÚBORU POHĽADÁVOK“. Na ponuku, ktorá nebude
spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

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

K017368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Szsabóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miksáthová 17, 991 26 Nenince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.9.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 45/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 45/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

6.

peňažná
pohľadávka

Príjmy úpadcu v rozsahu ako môžu byť postihnuté v zmysle §72,
ods. 2 zák 7/2005 ZKR

všeobecná

709,50 15.4.2016, na základe dokladu
€
o príjme

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K017369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bilic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mederská 24, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1962
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/50/2015 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/50/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu týmto oznamuje opravu popisu súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený
v obchodnom vestníku č. 236/2015 zo dňa 9.12.2015 nasledovne:
nehnuteľnosti pozemky
dôvod zápisu do dátum zápisu do parcelné
súpisu majetku súpisu majetku
číslo

§ 67 ods.1 písm.
03.12.2015
a) ZoKR

3277/34

druh pozemku

výmera
(m2)

Záhrady

2201
684

Palárikovo/
PALÁRIKOVO/ SR

Zastavané plochy
511
a nádvoria

Palárikovo/
PALÁRIKOVO/ SR

dôvod zápisu do dátum zápisu do Súpisné
súpisu majetku súpisu majetku
číslo

na parcele číslo

Druh stavby

Popis stavby

§ 67 ods.1 písm.
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K017370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Józsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Váhovce 200, 925 62 Váhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.4.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu:
Bučany 258, 919 28 Bučany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/24/2016 S1607
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/24/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lukáš Vidlička, správca úpadcu Eva Józsová, nar. 22.4.1956, 925 62 Váhovce 200, oznamuje účastníkom
konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Bučany
258, 919 28 Bučany, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9,00 do 15,00 hod. Termín si odporúčam
dohodnúť vopred na tel. č.: 0904 688 635 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu: vidlicka.lukas@gmail.com.
JUDr. Lukáš Vidlička, Správca

K017371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HS - INGREAL a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bellova 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 212 156
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2016 S 859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámenie o zvolaní prvej schôdze veriteľov
Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31K/24/2016 zo dňa 24. mája 2016 bol JUDr. Milan Okajček, správca,
sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu S859 (ďalej len „správca") ustanovený za správcu majetku úpadcu
HS - INGREAL a.s., so sídlom: Bellova 3, 040 01 Košice, IČO: 36 212 156 (ď'alej len „úpadca"), pričom súd
rozhodol o návrhu na vyhlásenie konkurzu tak, že vyhlásil konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku 31. mája 2016 v čiastke 104/2016 a účinným sa stalo dňa 1. apríla 2016.
Ako správca majetku úpadcu v súlade s ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov veriteľom oznamujem, že zvolávam prvú
schôdzu veriteľov v konkurznom konaní.
Dátum konania schôdze: 5. september 2016
Miesto konania schôdze: Kongresová hala budovy ASTON BUILDING, na adrese Werferova 1, 040 11 Košice
Čas konania schôdze: 11:00
Čas na prezentáciu veriteľov: od 10:30 do 11:00
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba členov veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.
Poučenie o prezentácii veriteľov:
Veritelia - fyzické osoby pri prezencii predložia doklad totožnosti.
Veritelia - právnické osoby pri prezencii predložia aktuálny výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace,
spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Košiciach, dňa 22. júla 2016

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

K017372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Camping City, s. r. o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 826 806
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/56/2015 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/56/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Tatiana Hládeková, správca úpadcu: Camping City, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Mlynské nivy 73, 821 05
Bratislava, IČO: 43 826 806, týmto podľa ustanovenia § 29 ods. 8 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujem oznámenie o
popretí pohľadávky veriteľa J.M. Trade, spol. s.r.o., so sídlom Na Nivách 1019/25, Praha 4, PSČ 14100, Česká
republika, IČ: 45312150.
Vzhľadom na skutočnosť, že ako veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku písomne neoznámil správcovi ustanovenie si zástupcu na doručovanie s bydliskom
alebo sídlom na území Slovenskej republiky, písomnosti sa mu budú doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.
Oznámenie o popretí pohľadávky
Ako správca úpadcu Camping City, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 43 826
806, ustanovený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22. apríla 2016 (OV 81/2016 zo dňa 28. apríla
2016), Vám týmto v zmysle ustanovenia § 32 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj „ZoKR“) oznamujem, že
som v lehote na popieranie poprela pohľadávky veriteľa J.M. Trade, spol. s.r.o., so sídlom Na Nivách 1019/25,
Praha 4, PSČ 14100, ČR, zapísané do konečného zoznamu pohľadávok pod číslami 11 – 21.
I.

Rozsah popretia pohľadávky

Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom 11 v celkovej sume 1006,61 €, pozostávajúca z istiny vo
výške 1006,61 €, nezabezpečená, poradie E, s právnym dôvodom vzniku neuhradenie kúpnej ceny za dodaný
tovar, faktúra č. FVZ-6/2013 bola popretá v celom rozsahu prihlásenej sumy čo do právneho dôvodu,
vymáhateľnosti, výšky a poradia.
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom 12 v celkovej sume 597 €, pozostávajúca z istiny vo
výške 597 €, nezabezpečená, poradie E, s právnym dôvodom vzniku neuhradenie kúpnej ceny za dodaný tovar,
faktúra č. FVZ-18/2012 bola popretá v celom rozsahu prihlásenej sumy čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
výšky a poradia.
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom 13 v celkovej sume 64 €, pozostávajúca z istiny vo výške
64 €, nezabezpečená, poradie E, s právnym dôvodom vzniku neuhradenie kúpnej ceny za dodaný tovar, faktúra č.
FVZ-23/2012 bola popretá v celom rozsahu prihlásenej sumy čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky a
poradia.
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom 14 v celkovej sume 327,51 €, pozostávajúca z istiny vo
výške 327,51 €, nezabezpečená, poradie E, s právnym dôvodom vzniku neuhradenie kúpnej ceny za dodaný tovar,
faktúra č. FVZ-18/2012 bola popretá v celom rozsahu prihlásenej sumy čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
výšky a poradia.
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom 15 v celkovej sume 84,10 €, pozostávajúca z istiny vo
výške 84,10 €, nezabezpečená, poradie E, s právnym dôvodom vzniku neuhradenie kúpnej ceny za dodaný tovar,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výške 84,10 €, nezabezpečená, poradie E, s právnym dôvodom vzniku neuhradenie kúpnej ceny za dodaný tovar,
faktúra č. FVZ-5/2012 bola popretá v celom rozsahu prihlásenej sumy čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
výšky a poradia.
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom 16 v celkovej sume 97,55 €, pozostávajúca z istiny vo
výške 97,55 €, nezabezpečená, poradie E, s právnym dôvodom vzniku neuhradenie kúpnej ceny za dodaný tovar,
faktúra č. FVZ-17/2011 bola popretá v celom rozsahu prihlásenej sumy čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
výšky a poradia.
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom 17 v celkovej sume 599 €, pozostávajúca z istiny vo
výške 599 €, nezabezpečená, poradie E, s právnym dôvodom vzniku neuhradenie kúpnej ceny za dodaný tovar,
faktúra č. FVZ-17/2010 bola popretá v celom rozsahu prihlásenej sumy čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
výšky a poradia.
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom 18 v celkovej sume 6532,85 €, pozostávajúca z istiny vo
výške 6532,85 €, nezabezpečená, poradie E, s právnym dôvodom vzniku neuhradenie kúpnej ceny za dodaný
tovar, faktúra č. FVZ-15/2008 bola popretá v celom rozsahu prihlásenej sumy čo do právneho dôvodu,
vymáhateľnosti, výšky a poradia.
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom 19 v celkovej sume 10565,83 €, pozostávajúca z istiny
vo výške 10565,83 €, nezabezpečená, poradie E, s právnym dôvodom vzniku neuhradenie kúpnej ceny za dodaný
tovar, faktúra č. FVZ-18/2008 bola popretá v celom rozsahu prihlásenej sumy čo do právneho dôvodu,
vymáhateľnosti, výšky a poradia.
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom 20 v celkovej sume 436,22 €, pozostávajúca z istiny vo
výške 436,22 €, nezabezpečená, poradie E, s právnym dôvodom vzniku neuhradenie kúpnej ceny za dodaný tovar,
faktúra č. FVZ-14/2012 bola popretá v celom rozsahu prihlásenej sumy čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
výšky a poradia.
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom 21 v celkovej sume 1050 €, pozostávajúca z istiny vo
výške 1050 €, nezabezpečená, poradie E, s právnym dôvodom vzniku neuhradenie kúpnej ceny za dodaný tovar,
faktúra č. FVZ-2/2011 bola popretá v celom rozsahu prihlásenej sumy čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
výšky a poradia.
II.

Dôvody popretia
·

popretie pohľadávok čo do poradia

Veriteľ si vo všetkých prihláškach pohľadávok, teda pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok pod číslami
11 – 21, určil poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty ako iná pohľadávka (poradie E).
Správca namieta prihlásené poradie pohľadávky, nakoľko v zmysle ustanovenia § 95 ods. 3 ZoKR sa pohľadávka,
ktorá patrí alebo patrila veriteľovi, ktorý je alebo bol spriaznený s úpadcom uspokojí ako podriadená pohľadávka.
Veriteľ je spriaznenou osobou úpadcu v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 písm. e) ZoKR, nakoľko spoločník a konateľ
úpadcu Ing. Jan Myslil je spoločníkom, ako aj konateľom veriteľa. Veriteľ bol ako spriaznený veriteľ rovnako
označený úpadcom v zozname spriaznených veriteľov, ktorý tvoril prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu.
Správca týmto v zmysle ustanovenia § 32 ods. 5 ZoKR uvádza, že všetkým popretým pohľadávkam uznáva poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty ako podriadené pohľadávky, teda poradie D.
·

popretie pohľadávok čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky

Veriteľ si prihlásil pohľadávky zapísané do zoznamu pohľadávok pod číslami 11 - 21, pričom ako právny dôvod
vzniku predmetných pohľadávok uviedol neuhradenie faktúr vystavených za tovar dodaný veriteľom úpadcovi.
K prihláškam veriteľ doložil len faktúru vystavenú veriteľom a k pohľadávkam zapísaným do zoznamu pohľadávok
pod číslami 11 – 19 aj dohodu o uznaní dlhu uzatvorenú medzi veriteľom a úpadcom dňa 15.12.2014.
Dôvodom pre popretie pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok pod číslami 11 – 21 je skutočnosť, že
veriteľ nedostatočne preukázal ich vznik a nárokovateľnosť.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K prihláškam pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok pod číslami 20 – 21 veriteľ doložil len faktúru
vystavenú veriteľom. Predmetné pohľadávky nie sú evidované v zozname záväzkov, ktorý tvoril prílohu k návrhu na
vyhlásenie konkurzu. K prihláške veriteľ nedoložil podklady potrebné na ich uplatnenie, a to záväzné objednávky
úpadcu so špecifikáciou objednaného tovaru, veriteľ ďalej nepreukázal doručenie predmetných faktúr a pohľadávka
nebola ani judikovaná. Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom 21 bola splatná dňa 11.4.2011.
Nakoľko veriteľ nepreukázal, že by pohľadávku zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom 21 a nárok na jej
zaplatenie uplatnil pred uplynutím premlčacej doby na súde, resp. obdobným spôsobom, pohľadávka sa premlčala,
nakoľko prihlásená do konkurzu bola až prihláškou doručenou dňa 26. 5. 2016, a teda k účinkom pretrhnutia
premlčacej doby neprišlo včas.
Správca týmto vznáša námietku premlčania a uplatňuje ju popretím pohľadávky č. 21 čo do ich vymáhateľnosti
a prihlásenej sumy.
K prihláškam pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok pod č. 11 – 19 veriteľ doložil aj dohodu o uznaní dlhu
uzatvorenú medzi veriteľom a úpadcom dňa 15.12.2014. Správca predmetnú dohodu o uznaní dlhu považuje za
ukracujúci právny úkon, ktorý bol urobený v lehote piatich rokov pred začatím konkurzného konania, a teda je
možné tomuto právnemu úkonu odporovať. Správca tiež poukazuje na skutočnosť, že predmetná dohoda bola
uzatvorená v prospech osoby spriaznenej s úpadcom, teda úmysel úpadcu ukrátiť svojich veriteľov, ako aj
vedomosť druhej strany o tomto úmysle sa predpokladá, ak sa nepreukáže opak.
Predmetnou dohodou o uznaní dlhu úpadca uznal okrem iných aj v čase uznania už premlčané záväzky, a to
záväzky na základe:
·
·
·

faktúry č. FVZ-17/2010 splatnej dňa 22.9.2010, uznaná suma 599 EUR, prihlásená pohľadávkou zapísanou
v zozname pohľadávok pod č. 17 v sume 599 EUR,
faktúry č. FVZ-15/2008 splatnej dňa 11.7.2008, uznaná suma 8.842,49 EUR, prihlásená pohľadávkou
zapísanou v zozname pohľadávok pod č. 18 v sume 6.532,85 EUR,
faktúry č. FVZ-18/2008 splatnej dňa 26.8.2008, uznaná suma 10.645,89 EUR, prihlásená pohľadávkou
zapísanou v zozname pohľadávok pod č. 19 v sume 10.565,83 EUR,

Úpadca v čase uznania záväzkov voči veriteľovi evidoval ďalšie záväzky, a to predovšetkým záväzok voči
daňovému úradu vo výške cca 14.000 EUR.
Je povinnosťou veriteľa k prihláške doložiť všetky podklady a listiny preukazujúce oprávnenosť pohľadávky. Bez
uvedených listín nemožno považovať prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky za nesporný a preukázaný.
Prihlasovanie pohľadávky je jedinečnou činnosťou veriteľa. Riadne prihlásenie pohľadávky vyvoláva obdobné
účinky ako uplatnenie práva na súde, a preto je výlučne veriteľovou povinnosťou riadne a podrobne špecifikovať
svoj nárok a preukázať jeho existenciu. Nakoľko to veriteľ nevykonal v rozsahu oprávňujúcom zistenie pohľadávok
zapísaných do zoznamu pohľadávok pod číslami číslo 11 až 21, správca bol povinný ich v spornom rozsahu poprieť.
Správca uvádza, že môže na podklade preukazných dokladov odôvodňujúcich zistenie pohľadávok tieto aj
dodatočne uznať.
III.

Poučenie

Správca poučuje veriteľa o možnosti domáhať sa v zmysle ustanovenia § 32 ods. 9 ZoKR na súde určenia popretej
pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť
uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí
pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva.
V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Správca uvádza, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 10 ZoKR ak veriteľ pohľadávky popretej čo do poradia nepodal
žalobu, platí najnižšie uznané poradie.
Správca uvádza, že v zmysle ustanovenia § 35 ods. 4 ZoKR veriteľ, ktorý sa v konkurze uspokojuje v poradí ako
podriadený veriteľ, nemá právo hlasovať na schôdzi veriteľov ani právo byť volený do veriteľského výboru.
Vzhľadom na to, že veriteľ J.M. Trade, spol. s.r.o. ako veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
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Vzhľadom na to, že veriteľ J.M. Trade, spol. s.r.o. ako veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku písomne neoznámil správcovi ustanovenie si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky, písomnosti sa mu budú doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku.
Vzhľadom na vyššie uvedené sa oznámenie o popretí pohľadávky považuje za doručené veriteľovi dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia oznámenia o popretí v Obchodnom vestníku.
V Bratislave, dňa 13.7.2016
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K017373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Apartment Slovakia, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlabača 775/33, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 820 229
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6R/2/2015 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6R/2/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka Apartment Slovakia s.r.o., v reštrukturalizácii, so sídlom D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina, IČO:
36 820 229, zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka, č. 54399/L
(ďalej aj ako len “Dlžník” alebo “Predkladateľ Plánu”)
podľa ustanovenia § 128, ods. 5) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej ZKR) č. 7/2005 Z. z. v aktuálnom znení
Sp. zn.: 6R/2/2015
Miesto konania:

Advokátska kancelária STOKLASA & STOKLASOVÁ s.r.o.,
Farská 25, Nitra

Dátum konania:

19. 07. 2016

Začiatok konania: 13,00 hod.
Prítomní členovia veriteľského výboru:
Mgr. Vladimír Vondrák, Svätoplukova 35, Nitra,
JUDr. Tomáš Stoklasa, Advokátska kancelária STOKLASA & STOKLASOVÁ s.r.o., Nitra,
Ing. Jozef Ďurišin, RENOMA spol. s r.o., Moravská 95, Košice
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Hlasovanie o predloženom návrhu záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka
3. Záver
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AD 1.
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru Mgr. Vladimír Vondrák, Svätoplukova 35, Nitra
Zobor, dátum narodenia 24.7.1977 (ďalej len “zvolávateľ”) v zmysle § 128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukuralizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). V
zmysle § 128 ods. 2 ZKR je veriteľský výbor uznášania schopný, ak je prítomná väčšina jeho členov, pričom každý
člen veriteľského výboru má jeden hlas. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že na zasadnutí veriteľského
výboru sú prítomní traja členovia veriteľského výboru, t.j. veriteľský výbor je uznášania schopný.
AD 2.
Zvolávateľ oznámil prítomným členom Veriteľského výboru, že Dlžník ako predkladateľ záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu (ďalej len „Plán“) doručil dňa 15. 07. 2016 Mgr. Vladimírovi Vondrákovi v 3 rovnopisoch,
t. j. v lehote stanovenej zákonom podľa § 143 ods. 1 ZKR v spojení s § 203a ods. 2 ZKR. Nakoľko Zvolávateľ
zabezpečil doručenie všetkým členom Veriteľského výboru návrh Plánu na naštudovanie, Zvolávateľ vyzval
prítomných členov Veriteľského výboru, aby predniesli svoje pripomienky a výhrady k Plánu.
K predloženému návrh Plánu nemal nikto z prítomných členov veriteľského výboru pripomienky. Následne predseda
veriteľského výboru dal hlasovať o schválení Plánu Dlžníka podľa ust. § 144 ZKR.
Predseda veriteľského výboru dal hlasovať o prijatí uznesenia v nasledovnom znení:
“Veriteľský výbor v reštrukturalizačnom konaní Dlžníka schvaľuje predložený záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu Dlžníka v zmysle ust. § 144 ods. 3 ZKR a odporúča všetkým účastníkom plánu,
ktorí sú oprávnení o schválení plánu hlasovať, aby na schvaľovacej schôdzi hlasovali za jeho prijatie a
žiada správcu Dlžníka o zvolanie schvaľovacej schôdze podľa § 146 ZKR.”
Výsledky hlasovania:
ZA: 3 veritelia – Mgr. Vladimír Vondrák, Nitra; JUDr. Tomáš Stoklasa, Advokátska kancelária STOKLASA &
STOKLASOVÁ s.r.o., Nitra; Ing. Jozef Ďurišin, RENOMA spol. s r.o., Košice
PROTI: 0 veriteľov
ZDRŽAL SA: 0 veriteľov
Na základe výsledku hlasovania prijal veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka nasledovné
UZNESENIE č.01-VV-6R/2/2015
„Veriteľský výbor v reštrukturalizačnom konaní Dlžníka schvaľuje predložený záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu Dlžníka v zmysle ust. § 144 ods. 3 ZKR a odporúča všetkým účastníkom plánu,
ktorí sú oprávnení o schválení plánu hlasovať, aby na schvaľovacej schôdzi hlasovali za jeho prijatie
a žiada správcu Dlžníka o zvolanie schvaľovacej schôdze podľa § 146 ZKR.“
AD 3.
Na záver sa Zvolávateľ poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie veriteľského výboru ukončil
o 14,15 hod., pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatého uznesenia
č.01-VV-6R/2/2015 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128, ods. (5) ZKR v Obchodnom vestníku.
V Nitre, 19.07. 2016

………………………………………..
predseda veriteľského výboru
Mgr. Vladimír Vondrák
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K017374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Apartment Slovakia, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlabača 775/33, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 820 229
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6R/2/2015 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6R/2/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZVOLANÍ SCHVAĽOVACEJ SCHÔDZE
JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, reštrukturalizačný správca
dlžníka: Apartment Slovakia, s. r. o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom: D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina, IČO: 36 820
229, týmto v zmysle ustanovenia § 146 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva schvaľovaciu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 18.08.2016
o 11:00 h, v sídle správcu: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, pričom prezentácia účastníkov schôdze sa uskutoční
v čase od 10:30 h do začatia schôdze.
Program schvaľovacej schôdze:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Rozprava
Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
Záver

Právo zúčastniť sa schvaľovacej schôdze má každý účastník plánu. Pri prezentácii účastníci plánu predložia doklad
totožnosti, právnické osoby originál výpisu z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace a doklad totožnosti.
V zmysle ustanovenia § 146 ods. 4 ZKR, účastník plánu sa môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj
prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve
úradne osvedčená. V zmysle ustanovenia § 146 ods. 6 ZKR na schvaľovacej schôdzi možno hlasovať osobne alebo
prostredníctvom zástupcu.
Veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 19.07.2016 prijal uznesenie, na základe ktorého veriteľský výbor
záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schválil a odporučil, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať
o jeho schválení za jeho prijatie hlasovali. Žiadosť o zvolanie schvaľovacej schôdze bola doručená dňa
22.07.2016.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu v kancelárii správcu na adrese:
Moyzesova 939/496, 010 01 Žilina v pracovných dňoch a v úradných hodinách od 8:00 h do 11:00 h a od 12:00 h do
15:00 h. Zároveň si správca dovoľuje účastníkov plánu požiadať, aby si termín oboznámenia sa s plánom vopred
dohodli telefonicky na č.: 041/5640302, 0911 307 623.
Žilina 22.07.2016
JUDr. Gabriela Bírošová, správca
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