Obchodný vestník 156/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.08.2016

K018622
Spisová značka: 8K/23/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rail Invest, a. s., so sídlom Dunajská 48, 811 08
Bratislava, IČO: 44 219 555, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Rail Invest, a. s., so sídlom
Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 44 219 555
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Rail Invest, a. s., so sídlom Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 44
219 555, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, proti ktorého uzneseniu
smeruje.
Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané.
Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
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) v zmysle ustanovenia § 363 CSP.
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
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,
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.
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.8.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K018623
Spisová značka: 8K/4/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Donoval, nar. 07.04.1980, bytom
Muškátová 612, 900 28 Zálesie, občan SR, právne zastúpený: Mgr. Ing. Marian Galbavý, so sídlom Piešťanská 3,
917 01 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ján Donoval, nar. 07.04.1980, bytom
Muškátová 612, 900 28 Zálesie, občan SR
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Donoval, nar. 07.04.1980, bytom Muškátová 612, 900
28 Zálesie, občan SR
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Digital Park II Eisteinova
25, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S1363.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
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 spravodlivosti
s č. 40 Nariadenia
Rady
(ES)podľa
č. 1346/2000
z 29. mája
o konkurznom
Vydáva Ministerstvo
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republiky
zákona č. 200/2011
Z. z. 2000
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pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, 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).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene
a doplnení niektorých
na svojom
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
prihláške podmienenej
pohľadávky
musí byťzákonov
uvedená
aj skutočnosť,
na základe
ktorej má pohľadávka

13. V
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods.
2 3 ZKR).

vzniknúť

11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno,
priezvisko
a bydlisko
alebo názov a sídlo
úpadcu, ac)reštrukturalizácie
právny dôvod vzniku pohľadávky,
d) poradie
Obchodný
vestník
156/2016
Konkurzy
Deň
vydania: 12.08.2016
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 4.8.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K018624
Spisová značka: 6K/24/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci dlžníka: Judita Marčoková, nar. 12.02.1969, bytom Rázusovo
nábrežie 151/4, 811 02 Bratislava, o návrhu na povolenie oddlženia
rozhodol
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Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: Judita Marčoková, nar. 12.02.1969, bytom Rázusovo nábrežie
151/4, 811 02 Bratislava.
Súd u s t a n o v u j e správcu: KONRES k.s., so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava,
zn. správcu: S 1651.
Súd u r č u j e , že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia 3 rokov od právoplatnosti tohto
rozhodnutia budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
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,
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
odmietnutie daru alebo dedičstva,
uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi na konci každého skúšobného roka sumu 720.- Eur na uspokojenie
pohľadávok veriteľov prihlásených do konkurzného konania; ak táto suma presiahne 70% čistého príjmu dlžníka, je
dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky najviac vo výške 70% svojho čistého príjmu za uplynulý
skúšobný rok.
Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej výzvy súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom
počas tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 5.8.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K018625
Spisová značka: 3K/40/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pizzeria San Marco s.r.o, so
sídlom Púpavova 20, 841 04 Bratislava, IČO: 36 803 359 správcom ktorého je Ing. Marian Mikuš, so sídlom
kancelárie Digital Park II Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S 1363, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do
konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., so
sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume
6 089,98 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
42 ods. 3 zák.Vydáva
č 99/1963
Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
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Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 5.8.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K018626
Spisová značka: 3K/40/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pizzeria San Marco s.r.o, so
sídlom Púpavova 20, 841 04 Bratislava, IČO: 36 803 359 správcom ktorého je Ing. Marian Mikuš, so sídlom
kancelárie Digital Park II Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S 1363, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do
konkurzného konania
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, so zistenými pohľadávkami v
celkovej sume 23 351,85 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 5.8.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K018627
Spisová značka: 3K/40/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pizzeria San Marco s.r.o, so
sídlom Púpavova 20, 841 04 Bratislava, IČO: 36 803 359 správcom ktorého je Ing. Marian Mikuš, so sídlom
kancelárie Digital Park II Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S 1363, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do
konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, a. s., so sídlom Ul. 29.
augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 20 173,42 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 5.8.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K018628
Spisová značka: 6K/34/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VIP WINGS a.s., so sídlom
Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, IČO: 35 788 631 správcom ktorého je JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1358, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a. s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, so zistenými pohľadávkami v
celkovej sume 92 978,11 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 5.8.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K018629
Spisová značka: 6K/34/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VIP WINGS a.s., so sídlom
Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, IČO: 35 788 631 správcom ktorého je JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1358, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume
1
231 151,55 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 5.8.2016
Mgr. Angela Balázsová, 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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K018630
Spisová značka: 1K/76/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TARQUS, s.r.o., so sídlom
Imatra 2445/1, 960 01 Zvolen, IČO: 36 754 838, správcom ktorého je Mgr. Alena Gregorová, so sídlom kancelárie
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na schválenie čiastkového rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Súd schvaľuje návrh čiastkového rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty.
Správca uspokojí veriteľov prihlásených nezabezpečených pohľadávok takto:
1.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700 uspokojuje sa sumou 11,54 Eur,
2.
Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 30 032 439 - uspokojuje sa sumou 150,06
Eur,
3.
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005- uspokojuje sa
sumou 1 769,07 Eur,
4.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256uspokojuje sa sumou 85,57 Eur,
5.
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739- uspokojuje sa sumou
17,18 Eur,
6.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 644 030- neuspokojuje sa,
7.
Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika - uspokojuje sa sumou
10 994,72 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.08.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K018631
Spisová značka: 1K/76/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TARQUS, s.r.o., so sídlom
Imatra 2445/1, 960 01 Zvolen, IČO: 36 754 838, správcom ktorého je Mgr. Alena Gregorová, so sídlom kancelárie
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na schválenie rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, takto
rozhodol
Súd schvaľuje návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa zo dňa 18. 05. 2016 tak, že
správca uspokojí veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN
34924a, ktorého zabezpečená pohľadávka zapísaná v zozname prihlásených pohľadávok pod č. 36 bola zistená v
sume 1 196 529,12 Eur, sumou 546 408,56 Eur a zvyšnú časť pohľadávky v neuspokojenej sume 650 120,56 Eur
uspokojí pomerne z rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.08.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K018632
Spisová značka: 1R/16/2015
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 Banská Bystrica uznesením č.k. 1R 16/2015 - 361 zo dňa 22. 07. 2016 povolil vstup veriteľa Ing. Ľubica
Balážová, nar. 22. 03. 1991, bytom 082 66 Hubošovce 43 do reštrukturalizačného konania namiesto veriteľa S-floor,
s.r.o., so sídlom 082 66 Hubošovce 40, IČO: 36 463 990 pri pohľadávke vedenej v zozname pohľadávok pod č. 13 vo
výške 36 249,11 Eur v reštrukturalizačnom konaní - dlžníka SWM corporation s.r.o., so sídlom J. Kráľa 3, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 45 486 174. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 08. 2016.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.08.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K018633
Spisová značka: 1R/16/2015
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1R 16/2015 - 363 zo dňa 22. 07. 2016 povolil vstup veriteľa PESMOL
s.r.o., so sídlom Jarovnice 142, 082 63 Jarovnice, IČO: 47 419 563 do reštrukturalizačného konania namiesto veriteľa
S-floor, s.r.o., so sídlom 082 66 Hubošovce 40, IČO: 36 463 990 pri pohľadávke vedenej v zozname pohľadávok pod
č. 13 vo výške 60 968,81 Eur v reštrukturalizačnom konaní - dlžníka SWM corporation s.r.o., so sídlom J. Kráľa 3,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 486 174. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 08. 2016.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.08.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K018634
Spisová značka: 1R/16/2015
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1R 16/2015 - 363 zo dňa 22. 07. 2016 povolil vstup veriteľa Radoslav
Smolko, nar. 02. 01. 1979, bytom Sabinovská 222/5, 083 01 Jakubovany do reštrukturalizačného konania namiesto
veriteľa S-floor, s.r.o., so sídlom 082 66 Hubošovce 40, IČO: 36 463 990 pri pohľadávke vedenej v zozname
pohľadávok pod č. 13 vo výške 30 554,26 Eur v reštrukturalizačnom konaní - dlžníka SWM corporation s.r.o., so
sídlom J. Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 486 174. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 08. 2016.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.08.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., 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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K018635
Spisová značka: 31K/42/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Gejza Fučko, narodený: 18.04.1968, trvale bytom: Záhradná
193/9, 076 43 Čierna nad Tisou, práv. zastúpený: JUDr. Roland Kovács - advokát, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
takto

rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto nedostatky
návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 21.07.2016:
-

Zoznam majetku nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 4 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 31K/42/2016 vo vyššie stanovenej

lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný súd Košice I v 2
písomných vyhotoveniach.
V zmysle § 243 CSP, v sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 ZKR).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 5.8.2016
JUDr. Roman Maščák,
K018636
Spisová značka: 26K/26/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa v 1. rade: FARMSYSTEMS s.r.o. “ v reštrukturalizácii “, so sídlom
Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 928 999, právne zast.: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý,
spol. s r.o., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 234 148 a navrhovateľa v 2. rade: BISO Schrattenecker, s.r.o.
“v reštrukturalizácii“, so sídlom Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 747 343, právne zast.: Advokátska
kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r.o., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 234 148 proti dlžníkovi:
HORST, s.r.o., so sídlom Kysta 076 02, IČO: 36 572 578 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Roman Zajac, so sídlom kancelárie Letná 80, 052
01 Spišská Nová Ves, značka správcu: S895.
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,
uvedieMinisterstvo
záver o možnosti
odporovania
právnym
úkonom
Vydáva
spravodlivosti
Slovenskej republiky
podľa
zákonadlžníka,
č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o zmene apohľadávky
doplnení niektorých
zákonov na svojom
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
zohľadníahodnotu
zo zodpovednosti
za nepodanie
návrhu
na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
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uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

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, vKonkurzy
lehote 28 dní
od ustanovenia do funkcie tretiuDeň
podrobnú
písomnú
Obchodný
vestník
156/2016
a reštrukturalizácie
vydania:
12.08.2016
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 8.8.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K018637
Spisová značka: 26K/26/2016
Spisová značka : 26K/26/2016

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu) v 1. rade: FARMSYSTEMS s.r.o. “ v reštrukturalizácii “, so sídlom Horná 70/13, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 35 928 999
a navrhovateľa (žalobcu) v 2. rade: BISO Schrattenecker, s.r.o. “v reštrukturalizácii“, so sídlom Horná 70/13, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 36 747 343
proti odporcovi (žalovanému)

HORST, s.r.o., so sídlom Kysta 076 02, IČO: 36 572 578

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 12.08.2016 o 09.30 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 26B,

1. posch.

je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o zmene
a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Okresný súd Košice I, adňa
08.08.2016
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Marta Ruščáková
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Deň vydania: 12.08.2016
JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 08.08.2016
Za správnosť vyhotovenia:

Marta Ruščáková

O.s.p. č. 0220 - (Upovedomenie odvolaní pojednávania)
Okresný súd Košice I dňa 8.8.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K018638
Spisová značka: 32K/49/2015
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marta Vargová, nar. 24.9.1959,
bytom 956 12 Belince 130, ktorého správcom je Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra,
uznesením č.k. 32K/49/2015-128 zo dňa 26.4.2016 zrušil konkurzné konanie na majetok úpadcu Marta Vargová, nar.
24.9.1959, bytom 956 12 Belince 130, pre nesplnenie predpokladov pre konkurz. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 28.7.2016.
Okresný súd Nitra dňa 8.8.2016
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K018639
Spisová značka: 27K/16/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ENTRA s.r.o., IČO: 36 789 747, so sídlom Nitra, Štúrova č.
41/1419, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: ENTRA s.r.o., IČO: 36 789 747, so sídlom Nitra, Štúrova č.
41/1419, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: ENTRA s.r.o., IČO: 36 789 747, so sídlom Nitra, Štúrova č. 41/1419.
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 5.8.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K018640
Spisová značka: 1R/2/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: STEMP - M & G, s.r.o., so sídlom Hodžova 5048/14, 058
01 Poprad, IČO: 31 679 030, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: STEMP - M & G, s.r.o., so sídlom Hodžova 5048/14, 058 01 Poprad, IČO: 31
679 030.
Ustanovuje správcu: Správcovská a poradenská, k.s., so sídlom Garbiarska 5, 040 01 Košice - Staré Mesto, IČO: 48
143 448.
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

Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v jednom
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Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: STEMP - M & G, s.r.o., so sídlom Hodžova 5048/14, 058 01 Poprad, IČO: 31
679 030.
Ustanovuje správcu: Správcovská a poradenská, k.s., so sídlom Garbiarska 5, 040 01 Košice - Staré Mesto, IČO: 48
143 448.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie
k sp. zn. 1R/2/2016.
U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája
2000 o konkurznom konaní informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu:
a)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa,
ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania
alebo inej činnosti)
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
c)
osobe,

nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej

d)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie
vecným bremenom,
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnúť alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
g)

urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,

h)

urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,

i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,

5 % jeho

k)
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,- EUR,
l)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
m)

vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,

n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky,
o)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ustanovenia § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku vykonaného na súde v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
P o u č u j e veriteľov, že pohľadávka sa prihlasuje vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, a to na predpísanom
tlačive, ktorého vzor, náležitosti a do neho zapisované údaje spolu s vysvetlivkami sú uvedené v prílohe vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR). Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 121 ZKR). Podľa § 122 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
poradia, predmetu a právneho
vzniku
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podmienenej pohľadávky musí
a o zmenedôvodu
a doplnení
niektorých
zákonov na svojompráva.
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
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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. 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. 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. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa
pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§ 122
ZKR).
Ukladá správcovi predkladať súdu podrobné písomné správy o stave reštrukturalizačného konania a o aktuálnom
stave obchodnej a finančnej situácie dlžníka, a to vždy ku 15-temu dňu každého kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola reštrukturalizácia dlžníka povolená.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky povolenia reštrukturalizácie nastávajú odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia o povolení
reštrukturalizácie 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 5.8.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K018641
Spisová značka: 40K/19/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Kovár, nar.
20.01.1978, bydliskom Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica, uznaného za malý, ktorého správcom je Ing.
Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správca S1369, na návrh správcu
uznesením č.k. 40K/19/2013-274 zo dňa 12.7.2016 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 5.8.2016.
Okresný súd Trenčín dňa 8.8.2016
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K018642
Spisová značka: 28K/63/2011

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 Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Boris Šimurka, nar.
20.01.1974, bydliskom Rudnaya 17/3, 971 01 Prievidza, uznaného za malý, ktorého správcom je LICITOR recovery,
k. s. so sídlom kancelárie Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, IČO 45 393 486, značka správcu S1388, na
návrh správcu uznesením č.k. 28K/63/2011-546 zo dňa 14.7.2016 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.8.2016.
Okresný súd Trenčín dňa 8.8.2016
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K018643
Spisová značka: 40K/40/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Miroslav Breznický, nar. 17.11.1986,
bydliskom Malé Stankovce 320, 913 11 Trenčianske Stankovce, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr.
Vladimír Žitník so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1393, o
návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Miroslav Breznický, nar. 17.11.1986, bydliskom Malé Stankovce 320, 913 11
Trenčianske Stankovce sa zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť 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). (§
127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku ďalej ako CSP). Odvolanie možno
odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 365 ods. 1 CSP).
Okresný súd Trenčín dňa 8.8.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K018644
Spisová značka: 40K/4/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Alexandra Mináriková, nar. 30.10.1970, bydliskom
Halalovka 3371/65, 911 01 Trenčín, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Alexandra Mináriková, nar. 30.10.1970, bydliskom Halalovka 3371/65, 911 01 Trenčín
na povolenie oddlženia sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§ 357 C.s.p.).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom (§ 199 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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Okresný súd Trenčín dňa 8.8.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K018645
Spisová značka: 29K/54/2010
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Natália Medňanská - BLOEMEN ART s miestom podnikania 913 11 Trenčianske Stankovce 560, IČO 37 130 935, ktorého správcom je Licitor
recovery k.s. so sídlom kancelárie Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bytrica, IČO 45 393 486, značka správcu
S1388, o návrhu obchodnej spoločnosti BFS, s. r. o. so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO 36 782 998, na
vstup do konkurzného konania takto
rozhodol
Súd návrh navrhovateľa obchodnej spoločnosti BFS, s. r. o. so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO 36 782
998 na vstup do konkurzného konania z dôvodu prevodu pohľadávky z pôvodného veriteľa obchodnej spoločnosti
BFS, s. r. o. so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO 36 782 998 na nového veriteľa obchodnú spoločnosť
DISSTON,
s. r. o. so sídlom Hurbanova 1582/20, 911 01 Trenčín, IČO 36 814 661 zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť 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). (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 8.8.2016
JUDr. Michal Fiala, sudca
K018646
Spisová značka: 23K/4/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Rastislav Blažko, nar. 24.7.1988,
Mozartova 11, Trnava, zast.: Advokátska spoločnosť s.r.o., Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správcom majetku
ktorého je: JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, Trnava, o žiadosti správcu o uloženie
záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku- hnuteľnej veci úpadcu zapísaného v súpise
všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 86/2016 zo dňa 5.5.2016 pod položkou K 010394 a to:
motorové vozidlo Fiat Punto 1.3 JTD 75 EVO, VIN ZFA19900001846523, rok výroby 12/2011, súpisová hodnota
majetku 5.500 eur,
majetok ktorý je správca povinný speňažiť formou verejného ponukového konania za nasledovných podmienok:
1.
Povinnosti správcu.
1.1.
správca je povinný zabezpečiť zverejnenie oznámenia o verejnom ponukovom konaní spolu s výzvou
správcu na predkladanie ponúk v Obchodnom vestníku a na svojej úradnej tabuli s týmto minimálnym obsahom:
označenie ponúkanej veci a práv nezameniteľným spôsobom, určenie minimálnej akceptovateľnej ceny najvyššej
ponuky v jednotlivých kolách ponukového konania, začiatok a koniec lehoty na podávanie ponúk, spôsob a miesto
predkladania ponúk, spôsob a lehotu vyhodnocovania ponúk
1.2.
správca je povinný vytvoriť vhodné podmienky pre záujemcov o obhliadku ponúkanej hnuteľnej veci v
primeranej lehote a termínoch pred konaním ponukového konania a je povinný poskytnúť záujemcom všetky
relevantné informácie o ponúkanej peňažnej pohľadávke
2.
Podmienky verejného ponukového konania.
2.1.
v prvom kole verejného ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá
však nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku uvedená v súpise majetku
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2.4.
v treťom kole verejného ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá
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relevantné informácie o ponúkanej peňažnej pohľadávke
2.
Podmienky verejného ponukového konania.
2.1.
v prvom kole verejného ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá
však nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku uvedená v súpise majetku
2.2.
v prípade neúspechu prvého kola verejného ponukového konania správca nie je povinný žiadať o
opätovný záväzný pokyn
2.3.
v druhom kole verejného ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá
však nesmie byť nižšia ako 75 % súpisovej hodnoty majetku uvedená v súpise majetku
2.4.
v treťom kole verejného ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá
však nesmie byť nižšia ako 45 % súpisovej hodnoty majetku uvedená v súpise majetku
2.5.
lehota na predkladanie ponúk je 15 dní, pričom začiatok a koniec tejto lehoty určí správca tak, aby
posledný deň lehoty pripadol na pracovný deň
2.6.
ponuka záujemcu musí byť doručená na miesto predkladania ponúk, ktoré určí správca, osobne alebo
poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
3.
Náležitosti ponuky.
3.1.
záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „konkurz
Rastislav Blažko.“
3.2.
záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania
3.3.
záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani
vziať späť
3.4.
ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie
predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní
3.5.
správca je oprávnený určiť ďalšie náležitosti obsahu ponuky tak, aby nebol neprimeraným spôsobom
obmedzený záujem o účasť na verejnom ponukovom konaní
4.
Vyhodnotenie ponúk.
4.1.
na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný
deň lehoty, sa neprihliada
4.2.
na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada
4.3.
na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. a 3.5. sa neprihliada
4.4.
na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole podľa oddielu 2.3. až 2.5.
sa neprihliada
4.5.
na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada
4.6.
správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za
predmet ponuky
4.7.
v prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v
lehote ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ustanovenia oddielu 3. sa použijú primerane. To neplatí, ak
záujemca, ktorého ponuka je zhodná s ponukou iného záujemcu, ponúkol zároveň najvyššiu ponuku za druhý
ponúkaný predmet alebo ponúkol najvyššiu zhodnú ponuku ako iný záujemca za druhý ponúkaný predmet, ibaže by
tento iný záujemca bol zhodný zo záujemcom s najvyššou zhodnou ponukou za prvý ponúkaný predmet. Víťazom sa
potom stáva záujemca, ktorý ponúkol takto zhodné najvyššie ponuky alebo najvyššiu ponuku za oba ponúkané
predmety. Za zhodnú ponuku na účely tohto oddielu sa považujú ponuky, ktorých rozdiel v prípade ponúkanej
hnuteľnej veci nie je väčší ako 5 eur a v prípade ponúkanej peňažnej pohľadávky nie je väčší ako 33 eur.
4.8.
správca je oprávnený odmietnuť ponuku, ak je ponúkaná cena neprimerane nízka
4.9.
o skutočnostiach podľa oddielu 4.6. až 4.8., ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa
oddielu 4.1. až 4.5., vyhotoví správca úradný záznam
4.10.
správca je povinným vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch
vyhodnocovania ponúk všetkých záujemcov, ako aj veriteľský výbor a súd
4.11.
správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzvať víťaza verejného ponukového konania
na uzatvorenie kúpnej zmluvy a túto zmluvu v primeranej lehote uzatvoriť

5.
Spoločné ustanovenia
5.1.
správca je oprávnený určiť ďalšie podrobnosti verejného ponukového konania neupravené týmto
záväzným pokynom, pričom týmto určením nesmie neprimeraným spôsobom obmedziť záujemcov o ponuku v
ponukovom konaní
5.2.
správca je povinný určiť podmienky, ktorých určenie správcovi zveruje tento záväzný pokyn
5.3.
v prípade neúspešnosti ponukového konania správca opätovne požiada príslušný orgán o udelenie
záväzného pokynu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 4.8.2016
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K018647
Spisová značka: 23K/11/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Ingrida Vašicová, nar. 4.4.1985,
Vidovany 190, 908 62 Dubovce, správcom majetku ktorého je: JUDr. Peter Kubik, so sídlom kancelárie: Hlavná 48,
929 01 Dunajská Streda, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku- hnuteľnej veci úpadcu zapísaného v súpise
všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 101/2016 zo dňa 26.5.2016 pod položkou K 12314 a to:
motorové vozidlo Mitsubishi Colt Z30, EČV SI362BD, rok výroby 2004, 1332 m3, súpisová hodnota majetku 2400 eur,
majetok ktorý je správca povinný speňažiť formou verejného ponukového konania za nasledovných podmienok:
1.
Povinnosti správcu.
1.1.
správca je povinný zabezpečiť zverejnenie oznámenia o verejnom ponukovom konaní spolu s výzvou
správcu na predkladanie ponúk v Obchodnom vestníku a na svojej úradnej tabuli, prípadne aj iným spôsobom s
týmto minimálnym obsahom: označenie ponúkanej veci a práv nezameniteľným spôsobom, určenie minimálnej
akceptovateľnej ceny najvyššej ponuky v jednotlivých kolách ponukového konania, začiatok a koniec lehoty na
podávanie ponúk, spôsob a miesto predkladania ponúk, spôsob a lehotu vyhodnocovania ponúk
1.2.
správca je povinný vytvoriť vhodné podmienky pre záujemcov o obhliadku ponúkanej hnuteľnej veci v
primeranej lehote a termínoch pred konaním ponukového konania a je povinný poskytnúť záujemcom všetky
relevantné informácie o ponúkanej peňažnej pohľadávke
2.
Podmienky verejného ponukového konania.
2.1.
v prvom kole verejného ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá
však nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku uvedená v súpise majetku
2.2.
v prípade neúspechu prvého kola verejného ponukového konania správca nie je povinný žiadať o
opätovný záväzný pokyn
2.3.
v druhom kole verejného ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá
však nesmie byť nižšia ako 70 % súpisovej hodnoty majetku uvedená v súpise majetku
2.4.
v treťom kole verejného ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá
však nesmie byť nižšia ako 40 % súpisovej hodnoty majetku uvedená v súpise majetku
2.5.
v štvrtom kole verejného ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá cena a komplexnosť
ponuky
2.6.
lehota na predkladanie ponúk je 30 dní, pričom začiatok a koniec tejto lehoty určí správca tak, aby
posledný deň lehoty pripadol na pracovný deň
2.7.
ponuka záujemcu musí byť doručená na miesto predkladania ponúk, ktoré určí správca, osobne alebo
poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
3.
Náležitosti ponuky.
3.1.
záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „konkurz
Ingrida Vašicová.“
3.2.
záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania
3.3.
záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť,
môže ju vziať späť
3.4.
ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie
predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní
3.5.
správca je oprávnený určiť ďalšie náležitosti obsahu ponuky tak, aby nebol neprimeraným spôsobom
obmedzený záujem o účasť na verejnom ponukovom konaní
4.
Vyhodnotenie ponúk.
4.1.
na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný
deň lehoty, sa neprihliada
4.2.
na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada
4.3.
na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. a 3.5. sa neprihliada
4.4.
na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole podľa oddielu 2.3. až 2.5.
sa neprihliadaVydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o ponuky
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doplnení
niektorých
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4.6.
správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk 17
ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za
predmet ponuky

3.5.
správca je oprávnený určiť ďalšie náležitosti obsahu ponuky tak, aby nebol neprimeraným spôsobom
obmedzený záujem o účasť na verejnom ponukovom konaní
4.
Vyhodnotenie ponúk.
4.1.
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deň lehoty, sa neprihliada
4.2.
na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada
4.3.
na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. a 3.5. sa neprihliada
4.4.
na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole podľa oddielu 2.3. až 2.5.
sa neprihliada
4.5.
na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada
4.6.
správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za
predmet ponuky
4.7.
v prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v
lehote ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ustanovenia oddielu 3. sa použijú primerane. To neplatí, ak
záujemca, ktorého ponuka je zhodná s ponukou iného záujemcu, ponúkol zároveň najvyššiu ponuku za druhý
ponúkaný predmet alebo ponúkol najvyššiu zhodnú ponuku ako iný záujemca za druhý ponúkaný predmet, ibaže by
tento iný záujemca bol zhodný zo záujemcom s najvyššou zhodnou ponukou za prvý ponúkaný predmet. Víťazom sa
potom stáva záujemca, ktorý ponúkol takto zhodné najvyššie ponuky alebo najvyššiu ponuku za oba ponúkané
predmety. Za zhodnú ponuku na účely tohto oddielu sa považujú ponuky, ktorých rozdiel v prípade ponúkanej
hnuteľnej veci nie je väčší ako 5 eur a v prípade ponúkanej peňažnej pohľadávky nie je väčší ako 33 eur.
4.8.
správca je oprávnený odmietnuť ponuku, ak je ponúkaná cena neprimerane nízka
4.9.
o skutočnostiach podľa oddielu 4.6. až 4.8., ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa
oddielu 4.1. až 4.5., vyhotoví správca úradný záznam
4.10.
správca je povinným vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch
vyhodnocovania ponúk všetkých záujemcov, ako aj veriteľský výbor a súd
4.11.
správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzvať víťaza verejného ponukového konania
na uzatvorenie kúpnej ceny a túto zmluvu v primeranej lehote
uzatvoriť
5.
Spoločné ustanovenia
5.1.
správca je oprávnený určiť ďalšie podrobnosti verejného ponukového konania neupravené týmto
záväzným pokynom, pričom týmto určením nesmie neprimeraným spôsobom obmedziť záujemcov o ponuku v
ponukovom konaní
5.2.
správca je povinný určiť podmienky, ktorých určenie správcovi zveruje tento záväzný pokyn
5.3.
v prípade neúspešnosti ponukového konania správca opätovne požiada príslušný orgán o udelenie
záväzného pokynu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 4.8.2016
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K018648
Spisová značka: 2K/4/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Ďurana, nar. 16.9.1990,
bytom Hlboké nad Váhom 96, 014 01 Hlboké nad Váhom, ktorého správcom je: JUDr. Martin Kováčik, so sídlom
kancelárie Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, v časti o návrhu správcu na rozhodnutie, či sa na podanie veriteľa
prihliada ako na prihlášku, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
ktorým si v konkurze na majetok úpadcu uplatnil pohľadávku v celkovej výške 20,- eur, sa prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 8.8.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K018649
Spisová značka: 1K/5/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Klimová, nar. 15.02.1958, bytom
Jamník 82, 033 01 Liptovský Hrádok, správcom ktorého je: Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie: Podzávoz 302,
022 01 Čadca, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi: Mgr. Imrichovi Šimulákovi, so sídlom kancelárie: Podzávoz 302, 022 01 Čadca, paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 8.8.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K018650
Spisová značka: 1K/5/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Klimová, nar. 15.02.1958, bytom
Jamník 82, 033 01 Liptovský Hrádok, správcom ktorého je: Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie: Podzávoz 302,
022 01 Čadca, takto
rozhodol
P o u k a z u j e nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 €
správcovi na účet správy podstaty. Poukázaná suma slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 €, zaplatený na účet Okresného súdu Žilina a
vedený pod položkou registra: 31, rok: 2016, číslo účtovného dokladu: 36/3 - 16, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 8.8.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K018651
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:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Vladimír Lisák, správca, Sama Chalúpku 10, 071 01 Michalovce, správca dlžníka Gabriel Labina, narodený
30.05.1980, trvale bytom Kunová Teplica 128, 049 32 Štítnik, zverejňujem súpis majetku dlžníka:

finančná hotovosť v sume 1.700,-EUR

JUDr. Vladimír Lisák, správca

K018652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josuno s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pilárikova 5, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 682 179
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Hlohová 10, 821 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/61/2015 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/61/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por.číslo

Inventárne
číslo

848

pohľadávka voči Falkensteiner Hotel
Bratislava s.r.o, IČO: 44 428 901, zmluvné
--------------úroky z omeškania s úhradou majetku pod
p.č. 834, 835, 836,837

Názov / Popis

súpisová
hodnota
majetku

Adresa, kde sa
majetok
nachádza

deň
spoluvlastnícky zapísania dôvod
podiel
majetku do zapísania
súpisu

9 904,29

---------------

1/1

2.8.2016

majetok
podliehajúci
konkurzu

K018653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Garanová Maťašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Helsinská 2637/18, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1976
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 30K/3/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/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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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 12.08.2016

30K/3/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca doplňuje súpis všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky:
Peňažná pohľadávka
Meno
a priezvisko
názov Dlžníka

/

Dlžník
– Dlžník – Dlžník Dlžník
ulica, číslo mesto – PSČ štát

–

Dlžník IČO

Suma
Mena Právny dôvod vzniku
v€

DENTOMAX,
s.r.o

Karpatská
16

Košice

040 01

Slovenská
republika

36 598 852

21,75
EUR
€

DENTOMAX,
s.r.o.

Karpatská
16

Košice

040 01

Slovenská
republika

36 598 852

26,41
EUR
€

DENTOMAX,
s.r.o.

Karpatská
16

Košice

040 01

Slovenská
republika

36 598 852

14,76
EUR
€

DENTOMAX,
s.r.o.

Karpatská
16

Košice

040 01

Slovenská
republika

36 598 852

17,86
EUR
€

DENTOMAX,
s.r.o.

Karpatská
16

Košice

040 01

Slovenská
republika

36 598 852

39,59
EUR
€

DENTOMAX,
s.r.o.

Karpatská
16

Košice

040 01

Slovenská
republika

36 598 852

26,40
EUR
€

DENTOMAX,
s.r.o.

Karpatská
16

Košice

040 01

Slovenská
republika

36 598 852

18,64
EUR
€

DENTOMAX,
s.r.o.

Karpatská
16

Košice

040 01

Slovenská
republika

36 598 852

23,29
EUR
€

DENTOMAX,
s.r.o.

Karpatská
16

Košice

040 01

Slovenská
republika

36 598 852

38,47
EUR
€

DENTOMAX,
s.r.o.

Karpatská
16

Košice

040 01

Slovenská
republika

36 598 852

29,50
EUR
€

DENTOMAX,
s.r.o.

Karpatská
16

Košice

040 01

Slovenská
republika

36 598 852

23,29
EUR
€

DENTOMAX,
s.r.o.

Karpatská
16

Košice

040 01

Slovenská
republika

36 598 852

32,61
EUR
€

DENTOMAX,
s.r.o.

Karpatská
16

Košice

040 01

Slovenská
republika

36 598 852

32,61
EUR
€

Mzda úpadcu za obdobie 02/2015
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 21,75 €
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 03/2015
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 26,41 €
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 04/2015
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 14,76 €
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 05/2015
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 17,86 €
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 06/2015
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 39,59 €
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 07/2015
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 26,40 €
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 08/2015
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 18,64 €
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 09/2015
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 23,29 €
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 10/2015
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 38,47 €
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 11/2015
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 29,50 €
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 12/2015
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 23,29 €
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 01/2016
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 32,61 €
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 02/2016
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 32,61 €
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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DENTOMAX,
s.r.o.

Karpatská
16

Košice

Slovenská
040 01
republika

DENTOMAX,
s.r.o.

Karpatská
16

Košice

040 01

Slovenská
republika

DENTOMAX,
s.r.o.

Karpatská
16

Košice

040 01

Slovenská
republika

DENTOMAX,
s.r.o.

Karpatská
16

Košice

040 01

Slovenská
republika

Deň vydania: 12.08.2016

Mzda úpadcu za obdobie 03/2016
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
32,61
36 598 852
EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 32,61 €
€
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 04/2016
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
34,16
36 598 852
EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 34,16 €
€
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 05/2016
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
18,64
36 598 852
EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 18,64 €
€
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 06/2016
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
20,19
36 598 852
EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 20,19 €
€
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR

LawService Recovery, k.s., správca

K018654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v
Košeci v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 200 115
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2013 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava (Úprava) súpisu všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Trenčín, č. k.: 38K/40/2013-1406 zo dňa 24.03.2015, zverejneným v Obchodnom
vestníku 62/2015 vydanom dňa 31.03.2015, bol dňom 01.04.2015 odvolaný z funkcie správcu úpadcu
Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v Košeci v konkurze, so sídlom Zliechovská cesta 384, 018 64
Košeca, IČO: 00 200 115 JUDr. Matúš Košara, so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín a
ustanovený do funkcie správcu úpadcu Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v Košeci v konkurze, so
sídlom Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca, IČO: 00 200 115 spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava, značka správcu S1704.
Správca týmto opravuje nižšie uvedené položky všeobecnej podstaty uvedené v OV 121/2016 pod č. K014740 zo
dňa 23.06.2016:
Číslo

Hlavná
kategória

iné
179 majetkové
hodnoty

iné
180 majetkové
hodnoty

Názov

Súpisová
hodnota
(EUR)

Množstvo Popis

Príjem za prenájom stavby,
Popis: Príjem za prenájom
5760,00 € 1
stavby v Hornej Porube za
obdobie 03/2014 - 02/2015

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1
Príslušný register:
Označenie v
registri:

Príjem za prenájom silážnej
jamy, Popis: Príjem za
prenájom silážnej jamy v
90,00 €
Košeci za obdobie 10/2014

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1
Príslušný register:
Označenie v

1

Detaily

Dôvod
Sporný
sporného
zápis
zápisu

Tretia Spoluvlastnícky
osoba podiel úpadcu

1/1

1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Košeci za obdobie 10/2014
- 11/2014

Označenie v
registri:

iné
181 majetkové
hodnoty

Príjem za prenájom silážnej
jamy, Popis: Príjem za
45,00 €
prenájom silážnej jamy v
Ilave za obdobie 10/2014

1

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1
Príslušný register:
Označenie v
registri:

1/1

iné
182 majetkové
hodnoty

Príjem za prenájom 6
bytovej jednotky v Ilave,
Popis: Príjem za prenájom
2 894,88 € 1
6 bytovej jednotky v Ilave
za obdobie 03/2014 02/2015

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1
Príslušný register:
Označenie v
registri:

1/1

V Bratislave, 08.08.2016

KRIVANKON k.s.

K018655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v
Košeci v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 200 115
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2013 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava (Úprava) súpisu Daňový úrad Trenčín
Uznesením Okresného súdu Trenčín, č. k.: 38K/40/2013-1406 zo dňa 24.03.2015, zverejneným v Obchodnom
vestníku 62/2015 vydanom dňa 31.03.2015, bol dňom 01.04.2015 odvolaný z funkcie správcu úpadcu
Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v Košeci v konkurze, so sídlom Zliechovská cesta 384, 018 64
Košeca, IČO: 00 200 115 JUDr. Matúš Košara, so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín a
ustanovený do funkcie správcu úpadcu Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v Košeci v konkurze, so
sídlom Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca, IČO: 00 200 115 spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava, značka správcu S1704.
Správca týmto opravuje nižšie uvedené položky oddelenej podstaty - Daňový úrad trenčín uvedené v OV 121/2016
pod č. K014738 zo dňa 23.06.2016:
Číslo

Hlavná
kategória

Názov

Súpisová
hodnota Množstvo Popis
(EUR)

Detaily

Dôvod
Sporný
Tretia Spoluvlastnícky
sporného
Zabezpečenie 1
zápis
osoba podiel úpadcu
zápisu

Veriteľ: Slovenská
konsolidačná, a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:

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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Príjem za
prenájom
domu v
Košeci,
Popis:
iné
Príjem za
majetkové
146,97 € 1
prenájom
hodnoty
domu v
Košeci za
obdobie
03/2014 11/2014

Deň vydania: 12.08.2016
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22 Jún
Deň a čas registrácie:
22.06.2006 13:05
Poradie sa riadi: Deň
vzniku

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu:
1/1
Príslušný
register:
Označenie v
registri:

1/1

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

Veriteľ: Slovenská
konsolidačná, a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22 Jún
Deň a čas registrácie:
22.06.2006 13:05
Poradie sa riadi: Deň
vzniku

66

pohľadávka prenájom
z účtu
Košeca

10,29

1

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu:
1/1
Príslušný
register:
Označenie v
registri:

1/1

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

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

24

Obchodný vestník 156/2016

77

Príjem za
prenájom 6
bytovej
jednotky v
Košeci,
Popis:
iné
Príjem za
majetkové
839,52 € 1
prenájom 6
hodnoty
bytovej
jednotky v
Košeci za
obdobie
03/2014 06/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.08.2016
Veriteľ: Slovenská
konsolidačná, a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
872 548,62 €
Deň vzniku: 22 Jún
Deň a čas registrácie:
22.06.2006 13:05
Poradie sa riadi: Deň
vzniku

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu:
1/1
Príslušný
register:
Označenie v
registri:

1/1

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

V Bratislave, 08.08.2016

KRIVANKON k.s.

K018656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Ignác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 446, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zabezpečený veriteľ: Československá obchodná banka a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO:36854140
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo-Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti zo dňa
8.4.2014, vklad záložného práva povolený Okresným úradom Košice -okolie, katastrálny odbor pod V1436/14 zo
dňa 30.4.2014 na LV 838, k.ú. Ruskov.
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky: Úpadca dňa 8.4.2014 uzavrel s ČSOB a.s zmluvu č.316155 o poskytnutí
úveru vo výške 142.700-€. Na zabezpečenie pohľadávky úpadcu z uvedenej zmluvy zriadila tretia osoba Jarmila
Ignác Golenya, nar.16.08.1979, bytom Ruskov 446, 044 19 Ruskov zmluvou zo dňa 8.4.2014 záložné právo okrem
iného aj k dole uvedeným nehnuteľnostiam. Veľkosť jej spoluvlastníckeho podielu je 1/2.
Pohľadávka je evidovaná v zozname pohľadávok správcu pod č. 4.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 12.08.2016

Poradie zabezpečovacieho práva: prvé
Opis majetku:
1.Stavba- Rodinný dom, súp.č. 446 na parc. C KN č. 669/7, zapísaný Okresným úradom Košice-okolie, katastrálny
odbor na LV č. 838, pre okres Košice - okolie, obec Ruskov, katastrálne územie Ruskov.
2. Pozemok- parc. C KN č. 669/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 564 m2 zapísaný Okresným úradom
Košice-okolie, katastrálny odbor na LV č. 838, pre okres Košice - okolie, obec Ruskov, katastrálne územie Ruskov.
3.Pozemok- parc. C KN č. 669/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m2 zapísaný Okresným úradom
Košice-okolie, katastrálny odbor na LV č. 838, pre okres Košice - okolie, obec Ruskov, katastrálne územie Ruskov.
Súpisová hodnota súboru majetku: 40.000 €
Výška spoluvlastníckeho podielu: 1/2
Deň zapísania: 9.8.2016
Dôvod zápisu: V zmysle § 79 ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii pred tým, ako správca
zapísal majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu do súpisu, vyzval tretiu osobu, aby do 30 dní od
doručenia výzvy zaplatila k rukám správcu sumu rovnajúcu sa hodnote tohto majetku. Zabezpečený veriteľ
odsúhlasil hodnotu zabezpečovaného majetku na sumu 40.000-€. Vzhľadom na to, že tretia osoba na výzvu
správcu nereagovala a v stanovenej lehote určenú sumu nezaplatila, zapísal správca uvedený majetok tretej osoby
do súpisu oddelenej podstaty.

V Košiciach, dňa 9.8.2016

JUDr.Juraj Špirko-správca

K018657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABC KLÍMA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 354 131
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2014 S 1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2014
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 Tatra banka,
a. s. a zámere zostaviť čiastkový rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a. s.
Advisors k.s. so sídlom Dolná 6, Banská Bystrica 974 01 (sídlo kancelárie: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava),
IČO: 46 570 675, správca konkurznej podstaty úpadcu – spoločnosti ABC KLÍMA s. r. o. so sídlom Tomášikova 19,
821 02 Bratislava, IČO: 31 354 131, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a. s. so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 12.08.2016

oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a. s. so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1,
IČO: 00 686 930, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty a súčasne
oznamuje zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a. s..
Poučenie v zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou
poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K018658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNIMONTSTAV s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 2, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 528 692
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/27/2008 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/27/2008
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

VEC:

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov

I.
V súlade s ustanovením § 101 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii predkladám návrh konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, nakoľko došlo k speňaženiu všetkého majetku zaradeného do
konkurznej podstaty.

V uvedenej konkurznej veci boli už vyhotovené 3 čiastkové rozvrhy výťažku pre nezabezpečených veriteľov, ktoré
boli vyhotovené vždy po speňažení podstatnej časti majetku zaradeného do všeobecnej podstaty. Oddelená
podstata nebola.
II.
·

Po poslednom (treťom) čiastkovom rozvrhu výťažku ostali v rámci konkurznej podstaty nespeňažené
pohľadávky, a to:
a. Pohľadávka voči SKELET BRATISLAVA, a.s., so sídlom Agátova 1, 844 27 Bratislava, IČO: 31 378 242,
zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 663/B vo výške 1.849,33
(zverejnené v OV č. ). Pohľadávka bola uplatnená v súdnom konaní. Rozsudkom Okresného súdu
Bratislava IV, č.k. 11Cb 255/2009 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Bratislava, č.k. 1 Cob/30/2013
bol odporca zaviazaný zaplatiť sumu 432,68 €, ktorú sumu úhradou zo dňa 24.9.2014 aj zaplatil.
b. Pohľadávka voči Obec Žemberovce vo výške istiny 11.298,55 € s prísl. uplatnená v súdnom konaní vedeno
Okresným súdom Levice, č.k. 13Cb/111/2009. Rozsudkom Okresného súdu Levice zo dňa 7.10.2014, ktorý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresným súdom Levice, č.k. 13Cb/111/2009. Rozsudkom Okresného súdu Levice zo dňa 7.10.2014, ktorý
bol potvrdený rozsudkom Krajského súdu Levice zo dňa 7.7.2015, č.k. 15 Cob/11/2015 bo, odporca Obec
Žemberovce zaviazaný zaplatiť úpadcovi sumu 9.495,13 € s 13% ročným úrokom z omeškania od
147.10.2006 do zaplatenia. Predmetná suma aj s príslušenstvom bola uhradená vo výške 20.604,46 € dňa
7.10.2015. Následne bolo rozsudkom Okresného súdu Levice zo dňa 18.3.2016 rozhodnuté o trovách
konania tak, že odporca bol povinný nahradiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 115,49 €, ktorá suma
bola uhradená dňa 22.4.2016.

Iný majetok sa v konkurznej podstate nenachádza, t.j. mám za to, že speňažením vyššie popísaných pohľadávok
v spojení s predchádzajúcimi rozvrhmi výťažku bol speňažený všetok majetok patriaci do konkurznej podstaty
úpadcu UNIMONTSTAV s.r.o.
Okrem vyššie uvedených súm výťažku bude do rozvrhu zahrnutá aj suma 2.000 €, ktorá bola v zmysle
predchádzajúcich rozvrhov ponechaná ako nerozvrhnutá na úhradu pohľadávok proti podstate.

Na základe uvedeného celková suma predstavujúca príjmy do konkurznej podstaty predstavuje čiastku 23.152,63 €.

III.
Pohľadávky proti podstate vznikli v celkovej výške 2 191,25 € Výpis z evidencie pohľadávok proti podstate je
prílohou tohto návrhu.

IV.
Odmena správcu bola vypočítaná nasledovne:

1. Odmena zo speňaženia peňažných pohľadávok v zmysle § 17 ods. 2 Vyhlášky:
a. 5% z 432,68 € = 21,63 €

a. 5% z 20.604,46 € = 1.030,22 €

Na základe uvedeného celková odmena za čiastkové speňaženie všeobecnej podstaty predstavuje sumu 1.051,86
€.

V.
Na základe uvedeného bola vyčíslená suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov úpadcu
UNIMONTSTAV s.r.o. nasledovne:

Výťažok zo speňaženia

....................................................................... 23.152,63 €

Pohľadávky proti podstate: ................................................................................. 2.191,25 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Odmena správcu z výťažku ................................................................................. 1.051,86 €
Rezerva na náklady spojené so zrušením konkurzu

.......................................... 300,00 €

Suma určená na uspokojenie zabezpečeného veriteľa ........................................ 19.609,53 €

Na základe uvedeného správca rozpočítal výťažok medzi jednotlivých nezabezpečených veriteľov a navrhuje, aby
príslušný orgán schválil nasledovný konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov:

Pohľadávka v EUR po 3.rozvrhu percento
z
výťažku
pohľadávok

prihlásených Konečný rozvrh výťažku v
EUR

Apollo zdravotná poisťovňa a.s.

0,00

0,00%

0,00

BAUMIT, spol. s r.o.

751,36

0,40%

78,68

Kučavíková Veronika, JUDr.

144,10

0,08%

15,09

Mesto Levice

24,29

0,01%

2,54

PROBUGAS a.s.

7 156,31

3,82%

749,42

Slovenská konsolidačná (Sociálna poisťovňa)

56 016,99

29,91%

5 866,17

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.

10 268,32

5,48%

1 075,31

Slovenská konsolidačná (Slovenská republika 60 360,65
DRSR - DU LV)

32,23%

6 321,04

STAVIVÁ - Garaj, s.r.o.

2 302,36

1,23%

241,11

Strieška Milian, JUDr.

426,93

0,23%

44,71

Úrad pre dohľad nad ZS

108,50

0,06%

11,36

VB LEASING SK, spol. s r.o.

13 943,66

7,45%

1 460,20

RECLAIM a..s

25 022,09

13,36%

2 620,35

Slovenská konsolidačná (Všeobecná zdravotná
10 728,87
poisťovňa, a.s.)

5,73%

1 123,54

SPOLU

100%

19 609,52

Návrh konečného rozvrhu výťažku môžete schváliť v lehote 15 dní od doručenia tohto návrhu alebo
v rovnakej lehote uplatniť voči nemu odôvodnené námietky. Ak rozvrh výťažku bude schválený, správca
bezodkladne uspokojí nezabezpečených veriteľov vo vyššie uvedenom rozsahu.

JUDr. Ing.
správca

Petra Štofková
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K018659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomíra Chovanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 1169/10, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2016 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa, doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok
V súlade s ust. § 28 ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskoršísh predpisov (ďalej len ZKR) oznamujem týmto účastníkom konkurzného konania, že do
zoznamu pohľadávok bola zapísaná nasledovná súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok :
Veriteľ : PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752
Dátum doručenia : 08:08:2016
Por. č. :
1.

Právny dôvod
Celková prihlásená suma :
nesplatený revolving. úver zo 4.7.2014
952,47 EUR
2.
nesplatený revolving.úver z 23.10.2014
1 137,47 EUR
3.
nesplatená pohľadávka z dohody o poskyt. služieb
829,44 EUR
spolu :

2 919,38 EUR.

Podľa ust. § 32 ods. 3 písm.b/ ZKR je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia
tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
Vo Zvolene, dňa 09.08.2016.

JUDr. Viera Cibulová, správca

K018660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Čavis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 304, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 31K/20/2015 S 1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/20/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej
podstaty úpadcu Ján Čavis, nar. 07.03.1963, bytom Slobody 304, 044 55 Veľká Ida v zmysle § 76 a nasl. zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal dňa 09.08.2016 zistený majetok úpadcu –
pohľadávku do súpisu všeobecnej podstaty. Súpis všeobecnej podstaty sa dopĺňa o nižšie uvedenú súpisovú
zložku:
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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Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení
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
·

zrážka zo mzdy za mesiac jún vo výške 90,39 Eur

Súpisová hodnota: 90,39 Eur
Vlastníctvo úpadcu: 1/1

JUDr. Marián Novikmec, správca

K018661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MART - KART, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 26, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 479 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/49/2015 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/49/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Veriteľský výbor sa uzniesol na nasledujúcom záväznom pokyne:
neprijíma ponuku, nakoľko záujemca ponúkol príliš nízku cenu za 1540 Ks usní na výrobu obuvi. Ukladá správcovi,
aby o tejto skutočnosti bezodkladne informoval neúspešného záujemcu.
Zároveň ukladá správcovi, aby vyhlásil ďalšie kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku (usní na
výrobu obuvi), pričom podmienky ponukového konania budú rovnaké ako podmienky 1. kola ponukového konania a
teda:
- Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej obálke
s označením ,,Konkurz 1K/49/2015 PONUKA- NEOTVÁRAŤ“ na adresu kancelárie správcu : Rázusova
125, 093 01 Vranov nad Topľou, najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť iba jednu
ponuku.
- Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky
záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený.
Z ponukového kola sú vylúčené blízke osoby úpadcu, resp. osoby, v ktorých má úpadca alebo niektorá
z blízkych osôb úpadcu majetkovú účasť.
- Záujemcovia o kúpu na ponuke uvedú svoje identifikačné údaje - v prípade fyzických osôb meno,
priezvisko, dátum narodenia, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac a právnické
osoby uvedú obchodné meno, sídlo, IČO, a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden
mesiac.
- Záujemcovia predložia záväzný návrh cenovej ponuky za predaj Hmotný majetok: 1540 ks usní na výrobu
obuvi.
- Obhliadku je možné vykonať po predchádzajúcej dohode so správcom konkurznej podstaty na
telefónnych číslach: 0905 645 383 alebo 057/44 210 64. Špecifikáciu predmetu hnuteľného majetkuVydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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telefónnych číslach: 0905 645 383 alebo 057/44 210 64. Špecifikáciu predmetu hnuteľného majetkuznalecký posudok, ako aj Pokyn na zabezpečenie ponukového konania je možné obdržať priamo
v kancelárii správcu konkurznej podstaty.
- Otvorenie obálok sa uskutoční v sídle správcu konkurznej podstaty v lehote 5 dní odo dňa uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk. O predložených ponukách informuje správca predsedu veriteľského výbor.
O výsledkoch oboznámenia sa s ponukami spíše správca úradný záznam. Členovia veriteľského výboru
majú právo zúčastniť sa na otvorení obálok. Veriteľský výbor môže neprijať všetky predložené ponuky
záujemcov, ak sú podľa jeho názoru nízke. Výsledok ponukového konania bude písomne oznámený do
desiatich dní po vyhodnotení cenových ponúk.
- Úspešným účastníkom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšie
podmienky z hľadiska výšky kúpnej ceny, po jeho odsúhlasení veriteľským výborom. V prípade
rovnocenných ponúk budú vyzvaní záujemcovia, ktorí predložili najvyššie rovnocenné ponuky na prípadné
doplnenie ponuky. Víťaz ponukového konania uzavrie so správcom kúpnu zmluvu v lehote do 15 dní od
oznámenia jeho prvenstva v ponukovom konaní s tým, že kúpnu cenu je povinný uhradiť najneskôr pri
podpise tejto zmluvy.
Bratislava, dňa 08.08.2016
Slovenská konsolidačná, a.s., predseda veriteľského výboru

K018662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodza 87, 946 16 Bodza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/72/2015/S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/72/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- o sumu 100 €

K018663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Edita Szilágyiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 445, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2015/S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- za mesiac júl 2016 o sumu 185,90 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Kutišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 332/1, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/76/2016/S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/76/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- za mesiac jún 2016 o sumu 318,38 €
- a o sumu 50,19 €

K018665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedlák Vladimír, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drevená 960/9, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/19/2014 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/19/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- za mesiac jún 2016 o sumu 651,19 €

K018666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomíra Chovanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 1169/10, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2016 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Súpisová
hodnota EUR

Por.č. Názov, popis súpisovej zložky majetku
3.

Príjmy úpadcu za mesiace jún, júl 2016, podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu
byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

123,60

Právny
dôvod
Poznámka
zapísania
§ 72 ods.2
ZKR
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JUDr. Viera Cibulová, správca

K018667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACROPOLITA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 825 898
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Sídlo správcu:
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2012 S1382
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Juraj Gajdošík, ustanovený správca v konkurze na majetok úpadcu ACROPOLITA, s.r.o., Drieňová 34, 821
02 Bratislava, IČO: 35 825 898, týmto oznamujem, že po základnej prihlasovacej lehote bola doručená nasledovná
prihláška pohľadávky:
Veriteľ: D.A.S. Rechtsschutz AG, konajúci prostredníctvom organizačnej zložky D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka
poisťovne z iného členského štátu, Prievozská 4C, Bratislava, prihlásená suma 284,59 EUR.
V Bratislave, dňa 01.08.2016
JUDr. Juraj Gajdošík

K018668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TATRA NOVA spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 314 579
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Sídlo správcu:
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2011 S1382
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Juraj Gajdošík, ustanovený správca v konkurze na majetok úpadcu TATRA NOVA spol. s r.o.
sídlo: Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, IČO: 36 314 579, týmto oznamujem, že po základnej prihlasovacej lehote
bola doručená nasledovná prihláška pohľadávky:
Veriteľ: D.A.S. Rechtsschutz AG, konajúci prostredníctvom organizačnej zložky D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka
poisťovne z iného členského štátu, Prievozská 4C, Bratislava, prihlásená suma 188,73 EUR.
V Bratislave, dňa 01.08.2016
JUDr. Juraj Gajdošík
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K018669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Somorovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zatopok 70, 900 81 Šenkvice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1973
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/25/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/25/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., číslo zabezpečenej pohľadávky
v zozname pohľadávok: 6
Byty:

Popis Štát

Katastrálne Číslo Parcelné Spoluvlastnícky
Ulica
územie
LV číslo
podiel úpadcu

obec

Podiel
na
spoločných
častiach
a
Orientačné
spoločných
Súpisné
Číslo
Súpisová
číslo
zariadeniach a
číslo
poschodia
hodnota
vchodu
zastavanom
pozemku, na
ktorom
budova stojí

Byt č. Slovenská
Veľké
Šenkvice
1
republika
Šenkvice

3265 401/1

1/1

Zapotok 1048

70

1

8550/24148

42 133,92
€

Byt č. Slovenská
Veľké
Šenkvice
2
republika
Šenkvice

3265 401/1

1/1

Zapotok 1048

70

2

15598/24148

76 866,08
€

Stavby:

Popis Štát

garáž

Katastrálne
územie

obec

Slovenská
republika

Šenkvice Veľké Šenkvice

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
úpadcu

280

401/2

1/1

Katastrálne
územie

Číslo
LV

podiel Súpisné
číslo

1048

Súpisová
hodnota

2 000,- €

Pozemky:

Druh

Výmera
m2

v

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
úpadcu

Šenkvice Veľké Šenkvice 280

401/1

1/1

50 000,- €

Šenkvice Veľké Šenkvice 280

401/2

1/1

1 300,- €

Štát

obec

Zastavané plochy a
584
nádvoria

Slovenská
republika

Zastavané plochy a
38
nádvoria

Slovenská
republika

podiel Súpisová
hodnota

LawService Recovery, k.s., správca

K018670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Somorovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zatopok 70, 900 81 Šenkvice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1973
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

35

Obchodný vestník 156/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.08.2016

Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/25/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/25/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota:

Popis

Súpisová hodnota v €

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

663,88 €

LawService Recovery, k.s., správca

K018671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Ježová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Elektrárenská 700, 922 42 Madunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/12/2016 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/12/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávok na základe prihlášky pohľadávok doručenej správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca úpadcu Helena Ježová, narodená 7.12.1958, bytom Elektrárenská 700, 922 42
Madunice, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že
dňa 8.8.2016 bola po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok do kancelárie správcu doručená
súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok č. 1 a následne boli do zoznamu pohľadávok zapísané
nasledovné pohľadávky:

Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752

Číslo pohľadávky v zozname pohľadávok k 9.8.2016

Prihlásená suma (EUR)

15

1422,92

16

3,76

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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K018672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Fogas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1978
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 23K/10/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/10/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

Veriteľ

IČO

Ulica

číslo

Obec

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

Orange Slovensko, a.s.

35 697 270

Metodova

8

Bratislava

821 08

258,76 EUR

SKP, k.s., správca

K018673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Šuták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťanská 508/122, 922 31 Sokolovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/13/2016/S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/13/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

oznam v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“):
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. 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.
V rámci konkurzu vedeného na majetok úpadcu Ján Šuták, nar. 27.02.1977, bytom Piešťanská 508/122, 922 31
Sokolovce, bola dňa 28.07.2016 správcovi doručená prihláška pohľadávky č. 1, veriteľa Platiť sa oplatí s.r.o., IČO:
45 684 618, so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní v znení ust.
§ 28 ods. 2 ZKR, ktorá uplynula dňom 27.06.2016. Týmto oznamujem v zmysle § 28 ods. 3 ZKR, že pohľadávka
v celkovej výške 309,68 Eur bola zapísané do zoznamu pohľadávok dľa § 31 ZKR dňa 08.08.2016 pod č. zápisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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v celkovej výške 309,68 Eur bola zapísané do zoznamu pohľadávok dľa § 31 ZKR dňa 08.08.2016 pod č. zápisu
2/P/ 001.

K018674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Drgoňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Choča 88, 951 76 Choča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/17/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/17/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu: František Drgoňa, nar. 11.10.1970, bytom Choča 88, 951 76 Choča dňa
28.07.2016 (t.j. po lehote) obdržal prihlášku pohľadávky od veriteľa:
EUROPLANT šľachtiteľská spol. s r.o.
Priemyselné centrum 4004
058 01 Poprad-Stráže pod Tatrami
IČO: 31 673 929

P.č.
1.

Istina
12117,60€

Úroky z omeškania
1938,05€

Náklady
1695,08€

z uplatnenia

Celková prihlásená suma
15 750,73€

vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávku v celkovej výške 15 750,73 EUR.
Správca v zmysle §28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
takúto pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
v Nitre dňa 08.08.2016

JUDr. Ladislav Barát
správca

K018675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kóbori Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 25/51, 076 53 Boľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/32/2016 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
31K/32/2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ZVEREJNENIE BANKOVÉHO ÚČTU, NA KTORÝ MOŽNO SKLADAŤ KAUCIU
JUDr. František Lukáč, správca podstaty úpadcu: Pavel Kobóri, nar. 24. 03. 1985, bytom Hlavná 25/51, 076 53 Bôľ,
oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky
veriteľa. Kauciu možno zložiť 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.
Číslo bankového účtu: SK280900000005117196572, vedený v Slovenskej Sporiteľni, a.s.
Výška kaucie: 350 €
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; 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.

JUDr. František Lukáč, správca

K018676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Major
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovská 5876/17E, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/13/2016 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/13/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Mgr. Roman Nagy, správca úpadcu: Róbert Major, dát. nar.: 25.07.1957, bytom Andovská 5876/17E, 940 01
Nové Zámky (ďalej len „úpadca“), týmto podľa ust. § 34 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 „ZoKR“) zvoláva schôdzu
veriteľov na deň 05.09.2016.
Miesto konania schôdze: Akademická č. 4, 949 01 Nitra (budova Agroinštitútu Nitra).
Začiatok schôdze veriteľov: 9.45 hod. – Prezentácia veriteľov (veritelia pri prezentácii predložia doklad totožnosti,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Začiatok schôdze veriteľov: 9.45 hod. – Prezentácia veriteľov (veritelia pri prezentácii predložia doklad totožnosti,
právnické osoby predložia výpis z obchodného registra, zástupcovia veriteľov predložia doklad totožnosti, plnú
moc, príp. poverenie na zastupovanie), 10.00 hod. – Začiatok schôdze.
Program schôdze: 1. Otvorenie 2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania 3. Voľba zástupcu
veriteľov 4. Záver.
V Nitre, dňa 09.08.2016.

Mgr. Roman Nagy, správca

K018677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AWF Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 135, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 728 469
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/2/2013/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/2/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR,
značka správcu: S 1565, správca úpadcu: AWF Slovakia s.r.o., so sídlom Mierová 135, 821 05 Bratislava, IČO: 35
728 469 (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 zapísala
do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

Würth spol. s.r.o.

Sídlo:

Pribylinská 2, 831 04 Bratislava

IČO:

00 648 864

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

42,34 €
1
08.08.2016
Neuplatnené
42/W-1
09.08.2016

V Bratislave, dňa 09.08.2016

Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Štefan Belobrad
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vnútorná okružná 17/90, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 31K/5/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/5/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca úpadcu Ing. Štefan Belobrad, nar. 23.05.1952, trvalo bytom Vnútorná
okružná 17/90, 945 01 Komárno, v súlade s ust. § 96 ods. 2) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predkladá
zostavený zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate pre zabezpečeného veriteľa úpadcu, ktoré majú
byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje nasledovne:
poradové číslo Veriteľ /názov alebo meno a priezvisko / IČO Prihlásená celková suma pohľadávky proti
podstate Zistená suma prihlásenej pohľadávky čas uspokojenia Uznané poradie uspokoj. pohľadávky
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky Iné skutočnosti uvedené správcom 1 Mgr. Ľubomíra
Beňová, správca, so sídlom Záhradnícka 10, 945 01 Komárno 42 199 662 14,4 14,4 25.7.2016 3, § 87
ods. 2 písm. c) z. č. 7/2005 Z. z. náhrada hotových výdavkov správcu - poštovné oddelená 7,20 a
všeobecná podstata 7,20 2 Mgr. Ľubomíra Beňová, správca, so sídlom Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
42 199 662 24,1 24,1 25.7.2016 3, § 87 ods. 2 písm. c) z. č. 7/2005 Z. z. náhrada hotových výdavkov
správcu - cestovné (obhliadka lesného pozemku) oddelená podstata 3 Mgr. Ľubomíra Beňová, správca,
so sídlom Záhradnícka 10, 945 01 Komárno 42 199 662 6,85 6,85 2.5.2016 3, § 87 ods. 2 písm. c) z. č.
7/2005 Z. z. náhrada hotových výdavkov správcu - poštovné oddelená podstata 4 regionPRESS, s.r.o.,
Študetská 2, 91701 Trnava 36252417 76,8 76,8 26.4.2016 3, § 87 ods. 2 písm. a) z. č. 7/2005 Z. z. úhrada
fa č. 761160090 zverejnenie oznámenia o dražbe v miestnej tlači oddelená podstata 5 regionPRESS,
s.r.o., Študetská 2, 91701 Trnava 36252417 76,8 76,8 6.7.2016 3, § 87 ods. 2 písm. a) z. č. 7/2005 Z. z.
úhrada oznámenia o dražbe v miestnej tlači 3. kolo lesný pozemok oddelená podstata 6 regionPRESS,
s.r.o., Študetská 2, 91701 Trnava 36252417 76,8 76,8 15.3.2016 3, § 87 ods. 2 písm. a) z. č. 7/2005 Z. z.
úhrada oznámenia o dražbe v miestnej tlači oddelená podstata 7 JUDr. Lýdia Kliská Uhrínová, notár, so
sídlom M. R. Štefánika 211/3, Nové Zámky 42 349 966 79,98 79,98 22.3.2016 3, § 87 ods. 2 písm. c) z.
č. 7/2005 Z. z. notárske poplatky - konanie dražby 2. kolo lesný pozemok, 1. kolo orná pôda oddelená
podstata 8 JUDr. Lýdia Kliská Uhrínová, notár, so sídlom M. R. Štefánika 211/3, Nové Zámky 42349966
93,17 93,17 15.3.2016 3, § 87 ods. 2 písm. a) z. č. 7/2005 Z. z. úhrada fa č. 032016 dražba oddelená
podstata 9 Mgr. Ľubomíra Beňová, správca, so sídlom Záhradnícka 10, 945 01 Komárno 42 199 662 4,6
4,6 22.3.2016 3, § 87 ods. 2 písm. c) z. č. 7/2005 Z. z. náhrada hotových výdavkov správcu - poštovné
oddelená podstata 10 Mgr. Ľubomíra Beňová, správca, so sídlom Záhradnícka 10, 945 01 Komárno 42
199 662 5,9 5,9 15.3.2016 3, § 87 ods. 2 písm. c) z. č. 7/2005 Z. z. náhrada hotových výdavkov správcu poštovné oddelená podstata 11 Mgr. Ľubomíra Beňová, správca, so sídlom Záhradnícka 10, 945 01
Komárno 42 199 662 13,2 13,2 9.11.2015 3, § 87 ods. 2 písm. c) z. č. 7/2005 Z. z. náhrada hotových
výdavkov správcu - poštovné všeobecná podstata 12 JUDr. Lýdia Kliská Uhrínová, notár, so sídlom M.
R. Štefánika 211/3, Nové Zámky 42 349 966 43,16 43,16 30.6.2016 3, § 87 ods. 2 písm. c) z. č. 7/2005
Z. z. notárske poplatky - konanie dražby 3. kolo lesný pozemok oddelená podstata 13 Mgr. Ľubomíra
Beňová, správca, so sídlom Záhradnícka 10, 945 01 Komárno 42 199 662 37,12 37,12 15.1.2016 3, § 87
ods. 2 písm. c) z. č. 7/2005 Z. z. náhrada hotových výdavkov správcu - zaregistrovanie Oznámenia o
dražbe na Not. Úrade oddelená podstata 14 Mgr. Ľubomíra Beňová, správca, so sídlom Záhradnícka 10,
945 01 Komárno 42 199 662 37,12 37,12 15.1.2016 3, § 87 ods. 2 písm. c) z. č. 7/2005 Z. z. náhrada
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

41

Obchodný vestník 156/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.08.2016

945 01 Komárno 42 199 662 37,12 37,12 15.1.2016 3, § 87 ods. 2 písm. c) z. č. 7/2005 Z. z. náhrada
hotových výdavkov správcu - zaregistrovanie Oznámenia o dražbe na Not. Úrade oddelená podstata 15
Mgr. Ľubomíra Beňová, správca, so sídlom Záhradnícka 10, 945 01 Komárno 42 199 662 7,64 7,64
15.1.2016 3, § 87 ods. 2 písm. c) z. č. 7/2005 Z. z. náhrada hotových výdavkov správcu - overenie
podpisov na Oznámení o dražbe oddelená podstata 17 regionPRESS, s.r.o., Študetská 2, 91701 Trnava
36252417 112,8 112,8 26.1.2016 3, § 87 ods. 2 písm. a) z. č. 7/2005 Z. z. úhrada fa č. 766160017
zverejnenie oznámenia o dražbe v miestnej tlači oddelená podstata 18 JUDr. Lýdia Kliská Uhrínová,
notár, so sídlom M. R. Štefánika 211/3, Nové Zámky 42 349 966 35,52 35,52 14.6.2016 3, § 87 ods. 2
písm. c) z. č. 7/2005 Z. z. notárske poplatky - konanie dražby 2. kolo orná pôda oddelená podstata 19
JUDr. Lýdia Kliská Uhrínová, notár, so sídlom M. R. Štefánika 211/3, Nové Zámky 42 349 966 109,88
109,88 14.6.2016 3, § 87 ods. 2 písm. c) z. č. 7/2005 Z. z. notárske poplatky - konanie dražby 2. kolo
orná pôda, Notárska zápisnica oddelená podstata 20 Ing. Šuráni Vladimír, znalec, so sídlom Hasičská 45,
Šurany 100 100 14.6.2016 3, § 87 ods. 2 písm. c) z. č. 7/2005 Z. z. úhrada faktúry za vyhotovenie
znaleckého posudku - ocenenie nehnuteľností oddelená podstata 21 JUDr. Lýdia Kliská Uhrínová, notár,
so sídlom M. R. Štefánika 211/3, Nové Zámky 42 349 966 106,37 106,37 4.8.2016 3, § 87 ods. 2 písm. c)
z. č. 7/2005 Z. z. notárske poplatky - konanie dražby 3. kolo lesný pozemok, over. Podpisu, Notárska
zápisnica oddelená podstata 22 Československá obchodná banka a. s., so sídlom v Bratislave 36 854 140
91 91 4.8.2016 3, § 87 ods. 2 písm. c) z. č. 7/2005 Z. z. poplatok za vedenie účtu od 17.04.2015 do
04.08.2016 oddelená podstata 23 JUDr. Lýdia Kliská Uhrínová, notár, so sídlom M. R. Štefánika 211/3,
Nové Zámky 42 349 966 45,72 45,72 3.5.2016 3, § 87 ods. 2 písm. c) z. č. 7/2005 Z. z. notárske poplatky
- fa č. 102016 oddelená podstata 24 Ing. Šuráni Vladimír, znalec, so sídlom Hasičská 45, Šurany 200 200
8.12.2015 3, § 87 ods. 2 písm. c) z. č. 7/2005 Z. z. úhrada faktúry za vyhotovenie znaleckého posudku ocenenie nehnuteľností oddelená podstata 25 Ing. Tomáš Števlík, PhDr., znalec so sídlom Wolkerová 10,
Nové Zámky 100 100 17.12.2015 3, § 87 ods. 2 písm. c) z. č. 7/2005 Z. z. úhrada faktúry za vyhotovenie
znaleckého posudku - ocenenie nehnuteľností oddelená podstata 26 Mgr. Ľubomíra Beňová, správca, so
sídlom Záhradnícka 10, 945 01 Komárno 421 996 62 22,5 22,5 15.10.2015 3, § 87 ods. 2 písm. c) z. č.
7/2005 Z. z. náhrada hotových výdavkov správcu poštovné všeobecná 11,25 Euro a oddelená podstata
11,25 Euro 27 JUDr. Lýdia Kliská Uhrínová, notár, so sídlom M. R. Štefánika 211/3, Nové Zámky 42
349 966 249,4 249,4 22.4.2016 3, § 87 ods. 2 písm. c) z. č. 7/2005 Z. z. notárske poplatky fa č. 82016 a
92016 oddelená podstata 28 Mgr. Ľubomíra Beňová, správca, so sídlom Záhradnícka 10, 945 01
Komárno 42 199 662 476,8 476,8 4.8.2016 3, § 87 ods. 2 písm. c) z. č. 7/2005 Z. z. odmena správcu zo
speňaženia ust. § 20 ods. 1 písm. d) vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. oddelená podstata 29 JUDr. Lýdia
Kliská Uhrínová, notár, so sídlom M. R. Štefánika 211/3, Nové Zámky 42 349 966 38,71 38,71 9.8.2016
3, § 87 ods. 2 písm. c) z. č. 7/2005 Z. z. notárske poplatky fa č. 192016 oddelená podstata Zároveň
správca oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh z oddelenej podstaty. Dotknutí veritelia a každý, kto
tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive
namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na
predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom. JUDr. Ľubomíra Beňová, správca
K018679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miriam Pulcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 787/4, 036 01 Martin - Jahodníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2015- S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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Okresný súd Žilina
1K 2/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súpisová zložka majetku č. 30 - peňažná pohľadávka
Dlžník: MP – TRADE MANAGEMENT spol. s r. o. , Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO : 46 938 222
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac máj 2016 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
Celková suma: 104,60 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 104,60 EUR
Deň zápisu : 9. 8. 2016
Dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. b ) ZKR

súpisová zložka majetku č. 31 - peňažná pohľadávka
Dlžník: MP – TRADE MANAGEMENT spol. s r. o. , Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO : 46 938 222
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac jún 2016 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
Celková suma: 104,60 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 104,60 EUR
Deň zápisu : 9. 8. 2016
Dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. b ) ZKR

V Martine, dňa 9. 8. 2016

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár

K018680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MAKOS Trade, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 10, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 699 600
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/16/2016 S459

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

43

Obchodný vestník 156/2016
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.08.2016

Okresný súd Bratislava I
3K/16/2016
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: MAKOS Trade, s.r.o., so
sídlom: Zámocká 10, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 699 600 (ďalej len "úpadca"), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 3K/16/2016-209, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 152/2016, zo
dňa 08.08.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR" ) veritelia Úpadcu sú povinný v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I,
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k číslu konania 3K/16/2016 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, Slovenská republika. 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.

In accordance with the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor: MAKOS Trade, s.r.o., seat: Zámocká 10, 811 01 Bratislava, Slovak Republic, Company
Number: 31 699 600 (hereinafter referred as „debtor"), I am obliged to inform you that by the resolution of the
District court Bratislava I, No. 3K/16/2016-209 published in Commercial Journal No.: 152/2016 on 8th of August
2016 the bankruptcy procedure on the debtor's property has been pronounced.

In accordance with the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred as "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 procedure in one original to the Okresný súd Bratislava I (District Court Bratislava I), Záhradnícka 10,
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bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Bratislava I (District Court Bratislava I), Záhradnícka 10,
812 44 Bratislava, Slovak Republic, to the No. 3K/16/2016 and in one original to the bankruptcy trustee to the
address JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, Slovak Republic. 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 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 diligence. 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. Ing. Vladimír Neuschl, konkurzný správca / bankrupcy trustee

K018681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MAKOS Trade, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 10, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 699 600
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/16/2016 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/16/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca úpadcu: MAKOS Trade, s.r.o. so sídlom: Zámocká 10, 811 01 Bratislava, IČO:
31 699 600, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2.8.2016, č.
k.: 3K/16/2016-209, týmto oznamujem účastníkom konania, ich zástupcom, prípadne ďalším oprávneným osobám,
že do správcovského spisu je možné nahliadnúť v kancelárií správcu na adrese: Dostojevského rad 5, 811 09
Bratislava, v stránkových hodinách v pondelok až piatok od 8:00 hod. do 12:00 hod a od 13:00 hod do 15:00 hod.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca

K018682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NZ - INVEST s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné námestie 10, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 427 081
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 32K/58/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/58/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty úpadcu NZ – INVEST, s. r. o., so sídlom Hlavné
námestie 10, 940 35 Nové Zámky, IČO: 31 427 081, č. k.: 32K/58/2015, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu – veriteľského výboru zo dňa 22.06.2016 vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií verejné ponukové konanie na predaj majetku
úpadcu zapísaného vo všeobecnej podstate majetku úpadcu ako peňažné pohľadávky, a teda vyzývam
záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s
následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom: Peňažné pohľadávky:
Dlžník IČO: Dlžná suma Lehota splatnosti Číslo faktúry Súpisová hodnota AKVÁRIUM KOBOLKA s.
r. o., č. d. 74, 946 54 Bajč 36543799 549,36 14.10.2013 130904 549,36 S.E.A. - MBM, spol. s r.o.,
Hurbanova 64, Hlohovec 36 222 259 130,8 30.1.2014 140104 130,8 Ing. Denisa Czabanyová, Šoltésovej
5, Nové Zámky 40349918 64,8 30.12.2013 131218 64,8 Ing. Denisa Czabanyová, Šoltésovej 5, Nové
Zámky 40349918 64,8 11.11.2014 141009 64,8 Ing. Denisa Czabanyová, Šoltésovej 5, Nové Zámky
40349918 64,8 5.12.2014 141111 64,8 Katarína Dobyová, S. H. Vajanského 5430/36, Nové Zámk
45483906 64,8 30.8.2013 130804 64,8 Escalumen s. r. o., Michalská 9, Bratislava 46255745 588,6
14.4.2014 140304 588,6 Escalumen s. r. o., Michalská 9, Bratislava 46255745 588,6 14.1.2014 131211
588,6 Escalumen s. r. o., Michalská 9, Bratislava 46255745 588,6 14.10.2014 140902 588,6 Escalumen
s. r. o., Michalská 9, Bratislava 46255745 588,6 14.1.2015 141205 588,6 Euline s. r. o., Trenčianska
7849, Bratislava 45501548 100 12.6.2014 140511 100 HELMAND s. r. o., Šípková 9, Komárno
46447075 30 18.7.2013 130702 30 HM TRANS s. r. o., Mostová 471/3, Kolárovo 44145853 130,8
24.5.2013 130502 130,8 InterEdu s. r.o., Nitrianska cesta 3125/39, Nové Zámky 45998558 100
13.4.2013 130302 100 InterEdu s. r.o., Nitrianska cesta 3125/39, Nové Zámky 45998558 100 14.7.2013
130601 100 InterEdu s. r.o., Nitrianska cesta 3125/39, Nové Zámky 45998558 100 14.10.2013 130901
100 InterEdu s. r.o., Nitrianska cesta 3125/39, Nové Zámky 45998558 44,45 14.11.2013 131001 44,45
Róbert Mátyus - Robmal, Pávia 2348/13, Komárno 40825264 244,8 14.4.2014 140301 244,8 Róbert
Mátyus - Robmal, Pávia 2348/13, Komárno 40825264 244,8 14.7.2013 130604 244,8 Róbert Mátyus Robmal, Pávia 2348/13, Komárno 40825264 244,8 14.10.2013 130902 244,8 Róbert Mátyus - Robmal,
Pávia 2348/13, Komárno 40825264 244,8 14.1.2014 131201 244,8 Mestské kultúrne stredisko, Nám. Gy.
Szechényiho 9, Nové Zámky 309150 990 14.1.2015 141203 990 Andrea Ölvecká, S. H. Vajanského
5350/1A, Nové Zámky 47666919 60 20.3.2014 140308 60 Andrea Ölvecká, S. H. Vajanského 5350/1A,
Nové Zámky 47666919 60 16.5.2014 140502 60 Mgr. Zoltán Pék - M U S I C - A R T, Hydinárska
11979/19, Podunajské Biskupice 31739482 194,4 11.3.2014 140210 194,4 Univerzita J. Selyeho,
Elektrárenská cesta 2, Komárno 37961632 72 11.12.2014 141109 72 Wine Club s. r. o., Hlavné námestie
7, Nové Zámky 36564494 122,52 13.4.2013 130301 122,52 Predmet predaja je zverejnený v súpise
majetku v Obchodnom vestníku č. OV 232/2015 zo dňa 03.12.2015. Vo verejnom ponukovom konaní je
stanovená minimálna predajná cena vo výške 75% súpisovej hodnoty. Podmienky verejného ponukového
konania pre predaj peňažných pohľadávok úpadcu: 1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to
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konania pre predaj peňažných pohľadávok úpadcu: 1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to
osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra
Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením
"PONUKA - konkurz 32K/58/2015 - neotvárať", do 12.09.2016 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená
najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení. 2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 12.09.2016 do
12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu
pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového
konania sa na ne nebude brať zreteľ. 3) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť. 4) Ponuka
musí obsahovať: - označenie peňažnej pohľadávky, na ktorú sa ponuka dáva, - návrh cenovej ponuky, označenie záujemcu, - doklad o tom, že minimálne 20% z ponúkanej odplaty bolo zložených v prospech
účtu vedeného v SLSP, a. s., č. účtu: SK06 0900 0000 0000 3474 3937. - označenie spôsobu, ktorým má
byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka. 5) Záujemca je povinný minimálne 20% z
ponúkanej odplaty zložiť v prospech účtu správcu vedený v SLSP, a. s., č. účtu: SK06 0900 0000 0000
3474 3937, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie
ponúk, a to najneskôr do 12.09.2016 do 12.00 hod. V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako
víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci
podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku a ktorému predaj peňažnej pohľadávky odsúhlasí
predseda veriteľského výboru. 6) Zvyšok odplaty je povinný víťaz ponukového konania po oznámení
správcu, že jeho ponuka je akceptovaná, zložiť na účet správcu v termíne určenom správcom, najneskôr
však ku dňu podpisu zmluvy so správcom. Všetky náklady súvisiace s odovzdaním dokladov znáša
úspešný záujemca. 7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne
uzavrieť zmluvu so správcom alebo odplatu neuhradí v termíne podľa príkazov správcu, je správca
oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu. 8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú
finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s oznámením, že v ponukovom konaní
vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia výšky ponúknutej ceny v
prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží doplatok kúpnej ceny v termíne
uvedenom správcom. 9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky. JUDr. Ľubomíra Beňová,
správca
K018683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AKVAEXPRES spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holičská 27, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 335 221
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/41/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/41/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu:

Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec: nákladné motorové vozidlo zn. MERCEDES – BENZ, VIN:
VVDB63013671PO495542, EČV: BA653JY, rok výroby 1992
Deň a dôvod vylúčenia: 09.08.2016
Dôvod vylúčenia: súhlas zástupcu veriteľov s vylúčením predmetnej súpisovej zložky majetku zo dňa 29.07.2016;
nákladného motorového vozidla bolo vyrobené v roku 1992, t. j. jedná sa o 26 ročné vozidlo; samotné náklady
spojené s vyhľadávaním daného motorového vozidla, ako aj prípadné náklady spojené s jeho speňažením, by
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spojené s vyhľadávaním daného motorového vozidla, ako aj prípadné náklady spojené s jeho speňažením, by
presiahli prípadný výťažok získaný zo speňaženia danej majetkovej hodnoty a preto je ďalší postup v súvislosti
s predmetným nákladným motorovým vozidlom nehospodárny a nesmerujúci k naplneniu účelu konkurzu na
majetok úpadcu spočívajúci v uspokojení pohľadávok úpadcových veriteľov; absencia informácii o presnom
umiestnený predmetného nákladného motorového vozidla a objektívna nemožnosť získať danú informáciu;

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K018684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROTA G, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sienkiewiczova 4, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 337 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Budiač
Sídlo správcu:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/69/2013 S1175
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/69/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:

Poradové
číslo

Názov súboru/hnut. veci/nehnuteľnosť

Dátum
zápisu

Počet

Hodnota
Eur

v Súpisová hodnota
v Eur

1.

Peňažná hotovosť

05.08.2016

1

1.800,12,- Eur 1.800,12,- Eur

2.

Obchodný podiel v spoločnosti Sisa Trans, s.r.o., IČO: 35 898 518,
Vansovej 2, 811 03 Bratislava
05.08.2016

1

12.613,69,Eur

0,- Eur

Ing. Vladimír Budiač, správca
V Bratislave 08.08.2016

K018685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Drábiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šintava 42, 925 51 Šintava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.1.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/39/2015S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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Okresný súd Bratislava I
6K/39/2015
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Podľa § 96 ods.2 ZKR správca oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty. Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu do zoznamu nahliadnúť a podaním
na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
JUDr. Bohumír Bláha, správca

K018686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kubalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fedinova 6, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Budiač
Sídlo správcu:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/30/2016 S1175
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/30/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:

Poradové
číslo

1.

2.

Názov súboru/hnut. veci/nehnuteľnosť

Peňažná hotovosť

Obchodný podiel v spoločnosti Sisa Trans, s.r.o., IČO:
35 898 518, Vansovej 2, 811 03 Bratislava

Dátum
zápisu

05.08.2016

05.08.2016

Počet Hodnota v Eur

1

1.800,12,- Eur

Súpisová
hodnota v Eur

1.800,12,- Eur

1 vo výške základného imania
380.000,-Sk/ 12.613,69,- Eur

Ing. Vladimír Budiač, správca
V Bratislave 08.08.2016

K018687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Filová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Križovatkách 37/F, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
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Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2014 S63
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č. 44
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 06/2016 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 36,11 EUR

JUDr. Jozefa Dudovičová, správca úpadcu

K018688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Hermanovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bocianova ulica 482/3, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, st.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/66/2014 S1335
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/66/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vec: Návrh konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty

I.

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Prešov. sp. zn.: 1K/66/2014-60, IČS: 8114229248, zo dňa 15.12.2014 som bol
ustanovený za predbežného správcu dlžníka: Peter Hermanovský, nar. 14.09.1980, bytom Bocianova 482/3, 094
34 Bystré.

Uznesením Okresného súdu Prešov. sp. zn.: 1K/66/2014-89, IČS: 8114229248, zo dňa 03.02.2015, ktoré bolo
zverejnené v obchodnom vestníku 26/2015 zo dňa 09.02.2015 pod značkou K002933 som bol ustanovený za
správcu dlžníka:
Peter Hermanovský, nar. 14.09.1980, bytom Bocianova 482/3, 094 34 Bystré.

Listom zo dňa 17.12.2014 som ako predbežný správca zaslal dlžníkovi žiadosť o predloženie dokladov, na
poskytnutie súčinnosti v súlade s ust. § 21, 73 a § 74 ZKaR, aby mi bezodkladne v lehote do 5 dní doručil
nasledovné podklady:
·

aktuálny zoznam aktív a pasív s uvedením dlžníkov, veriteľov a ich adries s uvedením dňa vystavenia faktúr
a dňa splatnosti predmetných záväzkov a pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zoznam pohľadávok položkovite
zoznam záväzkov položkovite
obchodné knihy a všetky ostatné potrebné doklady o činnosti spoločnosti za obdobie posledných troch
rokov
súvahu
účtovné knihy /hlavnú knihu, knihu analytickej evidencie, denník a iné prvotné účtovné doklady k účtovným
knihám/
výkaz ziskov a strát
inventarizačné súpisy s vysvetlivkami a ostatné prílohy účtovných kníh a inventarizačných súpisov
inventúru účtov
mimoriadnu uzávierku ku dňu podania návrhu na vyhlásenie konkurzu
zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve a užívaní spoločnosti
rovnopisy platných zmlúv s tretími osobami, vrátane záložných zmlúv
zoznamy majetku tretích osôb užívaného spoločnosťou a majetku spoločnosti užívaného tretími osobami
vyhodnotenie záväzkov z hľadiska životného prostredia
oznámenie, aké prevody hnuteľného a nehnuteľného majetku boli vykonané za obdobie posledných 3
rokov,
aktuálnu pracovnú zmluvu.

V súlade s ust. § 73 zák. č. 7/2005 ZKaR spolu so zoznamom majetku alebo doplnením tohto zoznamu je úpadca
povinný odovzdať predbežnému správcovi aj všetky ďalšie doklady týkajúce sa majetku podliehajúceho konkurzu.
Zoznam majetku a zoznam záväzkov je dlžník povinný podpísať a výslovne v nich uviesť, že všetky uvedené údaje
sú pravdivé a úplné, pričom podpis dlžníka musí byť úradne osvedčený.
Zároveň som dlžníka žiadal o zaslanie prehlásenia o majetku dlžníka s úradne osvedčeným podpisom, pričom som
ho upozornil na to, že uvedené doklady musia byť aktuálne a podpísané štatutárnym zástupcom spoločnosti a
zodpovednými pracovníkmi, ktorí doklady vyhotovili a ktorí sú podľa pokynu štatutárneho zástupcu zodpovední za
jednotlivé účtovné operácie.
Zároveň som dlžníka žiadal o oznámenie všetkých účtov, /čísel a peňažných ústavov/ výšky vkladov v peňažných
ústavoch a v pokladni.
Súčasne som upozornil na ust. § 74 ods. 3 zák. č. 7/2005 ZKaR, v zmysle ktorého ak úpadca alebo osoby
uvedené v ods. 2 tohto ust. neposkytnú predbežnému správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd ich
na návrh predbežného správcu vyzve, aby predbežnému správcovi požadovanú súčinnosť do siedmich dní od
doručenia výzvy poskytli s poučením o možnosti ich predvedenia alebo uloženia pokuty. 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.
Zároveň som dlžníka upozornil na ust. § 74 ods. 4 zák. č. 7/2005 ZKaR, v zmysle ktorého ak úpadca alebo osoby
uvedené v ods. 2 tohto ust. ani na výzvu súdu súčinnosť správcovi neposkytnú, súd môže na návrh predbežného
správcu nariadiť ich predvedenie na súd, aby podali vysvetlenie, pričom na podaní vysvetlenia sa môže zúčastniť
správca, člen veriteľského výboru alebo zabezpečený veriteľ zistenej zabezpečenej pohľadávky, pričom som
upozornil na možné trestnoprávne následky, v prípade neposkytnutia súčinnosti v predmetnej vyššie uvedenej
konkurznej veci a nedoručenia mi požadovaných listinných podkladov, zvážim možnosť podania trestného
oznámenia za marenie konkurzného konania v zmysle ust. § 242 Trestného zákona.

Pri zisťovaní dlžníkovho majetku som postupoval v súlade s ust. § 21 ZKaR, v súvislosti s ust. § 75 ZKaR, pričom
som požiadal o súčinnosť tretie osoby za účelom zabezpečenia nasledovných podkladov:
·
·

výzvou zo dňa 17.12.2014 som požiadal Dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo
Vranove nad Topľou, aby oznámil, či evidujú motorové vozidlá zapísané na dlžníka: Peter Hermanovský,
nar. 14.09.1980, bytom Bocianova 482/3, 094 34 Bystré
výzvou zo dňa 17.12.2014 som požiadal Geodetický a kartografický ústav v Bratislave, aby oznámili, či
dlžník Peter Hermanovský, nar. 14.09.1980, bytom Bocianova 482/3, 094 34 Bystré vlastní resp. nevlastní
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dlžník Peter Hermanovský, nar. 14.09.1980, bytom Bocianova 482/3, 094 34 Bystré vlastní resp. nevlastní
akýkoľvek nehnuteľný majetok.
výzvou zo dňa 17.12.2014 som požiadal o poskytnutie súčinnosti a oznámenie, čísla účtov dlžníka: Peter
Hermanovský, nar. 14.09.1980, bytom Bocianova 482/3, 094 34 Bystré, ich stavy a i zmeny ich stavov,
taktiež informácie o úschove cenných papierov a vkladných knižkách, pričom som požiadal nasledovné
bankové ústavy: - ČSOB a.s., ČSOB Stavebná sporiteľňa a.s., Prima banku Slovensko a.s., Komerční
banka Bratislava a.s., OTP Banka Slovensko a.s., Privatbanka a.s., Prvá stavebná sporiteľňa a.s.,
Wustenrot stavebná sporiteľňa a.s., TATRA BANKA a.s., VÚB a.s., UniCredit bank Slovakia a.s.,
Slovenskú sporiteľňu a.s., Sberbank Slovensko a.s., Poštová banka a.s..

Na základe výziev zaslaným tretím osobám dňa 17.12.2014 v súvislosti s ust. § 75 ZKaR mi boli doručené
nasledujúce odpovede:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

Dňa 18.12.2014 mi bolo zo strany Geodetického a kartografického ústavu Bratislava oznámené, že nie je
vlastníkom nehnuteľností.
Dňa 30.12.2014 mi bolo zo strany Slovenskej sporiteľne, a.s. oznámené,
že dlžníkovi
neviedla ani nevedie žiaden účet, cenné papiere ani vkladnú knižku,
Dňa 30.12.2014 mi bolo zo strany Komerční banka, a.s. oznámené, že dlžník nie je klientom banky,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany Všeobecná úverová banka, a.s. oznámené,
že dlžníkovi nevedie
účty,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. oznámené,
že dlžníkovi nevedie
žiadne účty a iné bankové služby,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany Prima banka Slovensko, a.s. oznámené,
že dlžník nie je
klientom banky a ani v minulosti nemal zriadený a vedený žiadny účet ako iný produkt v sieti pobočiek
banky,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany ČSOB stavebnej sporiteľne, a.s. oznámené, že vedie dlžníkovi účet
stavebného sporenia č. 657684304/8170, IBAN: SK0981700000000657684304, BIC: KBSPSKBX so
zostatkom vo výške mínus 8,- eur,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany Sberbank Slovensko, a.s. oznámené, že dlžník nie je klientom banky,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany Privatbanky, a.s. oznámené, že dlžník nebol a ani nie je klientom banky,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany Wustenrot stavebnej sporiteľne, a.s. oznámené, že dlžník nemal
v stavebnej sporiteľni vedený účet stavebného sporenia,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany OTP Banka Slovensko, a.s. oznámené,
že nevedie
dlžníkovi žiadnu vkladnú knižku, ani majetkový účet a nemá v úschove cenné papiere,
Dňa 08.01.2015 mi bolo zo strany Okresného riaditeľstva policajného zboru, dopravného inšpektorátu
Vranov nad Topľou oznámené, že dlžník nie
je v evidencii motorových vozidiel evidovaný
ako držiteľ resp. vlastník vozidla,
Dňa 08.01.2015 mi bolo zo strany Poštovej banky, a.s. oznámené, že dlžníkovi neviedla a ani nevedie
žiadny bankový produkt,
Dňa 08.01.2015 mi bolo zo strany Československej obchodnej banky, a.s. oznámené, že dlžníkovi vedie
bežný účet č. 4004156510 so zostatkom 0,- eur, ktorý bol zatvorený z podnetu banky, nakoľko bol vedený
pod exekúciou s debetným zo statkom a úverový účet č. 4004159172, ktorý je vymáhaný advokátskou
kanceláriou JUDr. Geško a spol.,
Dňa 08.01.2015 mi bolo zo strany Tatra banky, a.s. oznámené, že dlžník nie
je klientom banky
a nemá v banke produkt.
Dňa 09.01.2015 mi bolo zo strany UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. oznámené, že
dlžníkovi vedie účet číslo 1016919008 so zostatkom 236,32 eur a rezerváciami vo výške 13.124,90 eur.

Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany dlžníka oznámené, že momentálne
je nezamestnaný ale
Zmluvu o pracovnom pomere získa v najbližších mesiacoch, že jeho majetkom je peňažná suma, ktorú má
k dispozícii v hotovosti a ktorej výšku uviedol v súpise majetku po podávaní návrhu na konkurz a že po rozvode
zatiaľ nevysporiadal BSM, a ani nebol podaný návrh na príslušnom súde.
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Uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn.: 1K/66/2014-95 zo dňa 23.02.2015 mi bola priznaná paušálna odmena
za výkon funkcie predbežného správcu vo výške 165,97 eur a náhrada výdavkov vo výške 306,95 eur.

Od vyhlásenia konkurzu mi boli doručené prihlášky nasledujúcich veriteľov:
·
·
·
·
·
·
·

dňa 17.02.2015 prihláška pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave,
dňa 23.02.2015 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s.,
dňa 27.02.2015 prihláška pohľadávky veriteľa Československá obchodná banka, a.s.,
dňa 04.03.2015 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave,
dňa 16.03.2015 prihlášky nezabezpečených pohľadávok veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s.,
dňa 20.03.2015 prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
dňa 26.03.2015 prihláška pohľadávky veriteľa BTS Consult, s.r.o., Prešov.

- po základnej 45-dňovej prihlasovacej lehote mi bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa TELERVIS PLUS
a.s., Bratislava. Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok bol zverejnený v obchodnom vestníku
67/2015 zo dňa 09.04.2015 pod značkou K007672.

Dňa 12.02.2015 bol v obchodnom vestníku 29/2015 pod značkou K003277 zverejnený oznam o tom, kde a kedy
možno nahliadať do spisu.

Dňa 12.02.2015 bolo v obchodnom vestníku 29/2015 pod značkou K003278 zverejnené oznámenie pre
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
krajinách Európskej únie ako v Slovenskej republike.

Oznam o čísle účtu, na ktorá možno zložiť kauciu bol zverejnený v obchodnom vestníku 57/2015 zo dňa 24.03.2015
pod značkou K006475.

Oznam o zvolaní 1. schôdze veriteľov bol zverejnený v obchodnom vestníku 60/2015 zo dňa 27.03.2015 pod
značkou K006839. Schôdza veriteľov sa konala dňa 13.05.2015 o 10,00 hod. v kancelárii správcu. Do funkcie
zástupcu veriteľov bol zvolený veriteľ
č. 1 – BTS Consult, s.r.o., Hlavná 98, 080 01 Prešov, IČO:
36 694 932.

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu bol zverejnený v obchodnom vestníku 62/2015 zo dňa 31.03.2015 pod značkou
K007020, podľa ktorého má úpadca nasledujúci majetok:
1. Iná majetková hodnota – nevyčerpaná časť preddavku na základe Uznesenia Okresného súdu Prešov
sp.zn.: 1K/66/2014-95 zo dňa 23.02.2015. Súpisová hodnota 190,96 eur.
2. Iná majetková hodnota – peňažná hotovosť vo vlastníctve úpadcu, ktorú úpadca dostal darom od darcu
Antona Hermanovského na základe Darovacej zmluvy zo dňa 24.10.2014. Súpisová hodnota 1.450,- eur.
3. Iná majetková hodnota – peňažná pohľadávka z účtu č. 1016919008/1111 vedeného v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Súpisová hodnota 236,32 eur.
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Uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn.: 1K/66/2014-142 zo dňa 07.03.2016 mi bola priznaná paušálna odmena
za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eur.

Dňa 02.04.2015 bol úpadcovi v zmysle §32, ods. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zaslaný
zoznam pohľadávok.

Dňa 28.04.2015 bol súdu v zmysle §31, ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zaslaný
konečný zoznam pohľadávok. Dňa 11.05.2015 bol súdu zaslaný doplnený konečný zoznam pohľadávok.

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok a oznam o zámere správcu zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty bol
zverejnený v obchodnom vestníku 121/2016 zo dňa 23.06.2016 pod značkou K014760.

I.

Rozvrhová časť

Výťažok zo speňaženia majetku zahrnutého do všeobecnej podstaty predstavuje sumu 1.877,36 eur:
·

·

·

Súpisová zložka majetku č. 1 – nevyčerpaná časť preddavku na základe Uznesenia Okresného súdu
Prešov sp.zn.: 1K/66/2014-95 zo dňa 23.02.2015 v súpisovej hodnote 190,96 eur. Výťažok 190,96 eur +
kreditné úroky priradené pomerne vo výške 0,01 eur – pohľadávky proti podstate priradené pomerne vo
výške 78,02 eur = 112,95 eur (čistý výťažok; základ pre výpočet odmeny).
Súpisová zložka majetku č. 2 – peňažná hotovosť vo vlastníctve úpadcu v súpisovej hodnote 1.450,- eur.
Výťažok 1.450,- eur + kreditné úroky priradené pomerne vo výške 0,06 eur – pohľadávky proti podstate
priradené pomerne vo výške 592,41 eur = 857,65 eur (čistý výťažok ;základ pre výpočet odmeny)

Súpisová zložka majetku č. 3 – peňažná pohľadávka z účtu č. 1016919008/1111 vedeného v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky v súpisovej hodnote 236,32 eur.
Výťažok 236,32 eur + kreditné úroky priradené pomerne vo výške 0,01 eur – pohľadávky proti podstate
priradené pomerne vo výške 96,55 eur = 139,78 eur (čistý výťažok; základ pre výpočet odmeny).

K súpisovým zložkám majetku č. 1 - 3 pripadajú kreditné úroky za vedenie účtu v banke vo výške 0,08 eur priradené
k súpisovým zložkám pomerne. Paušálna odmena správcu za výkon funkcie do prvej schôdze veriteľov, ktorá mu
bola priznaná Uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 1K/66/2014-142 zo dňa 07.03.2016 predstavuje sumu
663,88 eur.
Súdny poplatok v zmysle položky 5 d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov predstavuje 0,2% z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu. Súdny poplatok predstavuje sumu 3,75 eur.
Pohľadávky proti podstate s označením veriteľa, právneho dôvodu, dátumu splatnosti a dátumu uspokojenia
obsahuje príloha 1.
Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi v zmysle § 17 ods. 2 vyhlášky
665/2005 Z.z. odmena z výťažku vo výške 5% z výťažku a v zmysle § 20 ods. 2 vyhlášky 665/2005 Z.z. odmena
z výťažku vo výške 1% z výťažku, čo predstavuje sumu vo výške 44,28 eur bez DPH. Správca nie je platcom DPH.

Celková hodnota majetku zahrnutého do všeobecnej podstaty 1.877,28 eur.
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Celková hodnota výťažku: 1.877,36 eur
Odmena správcu z výťažku: 44,28 eur
Pohľadávky proti podstate v celkovej hodnote vrátane odmeny SKP: 811,26 eur
Celková suma prihlásených pohľadávok ku dňu zostavenia rozvrhu: 39.925,24 eur
Výsledná suma určená na uspokojenie: 1.066,10 eur
Percento uspokojenia: 40,85 %
Pomer nákladov voči príjmom: 2,67 %
Uspokojenie z výťažku :

Poradové číslo

Veriteľ

Prihlásená a uznaná výška pohľadávky

Výška uspokojenia

1

BTS Consult, s.r.o.

8 777,75 €

234,39 €

2

Československá obchodná banka, a.s.

1 359,20 €

36,29 €

3

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave

66,00 €

1,77 €

4-7

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

5 376,16 €

143,56 €

8-12

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

3 065,04 €

81,84 €

13-14

Všeobecná úverová banka, a.s.

19 897,78 €

531,32 €

15-22

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

1 063,31 €

28,39 €

23

TELERVIS PLUS a.s.

320,00 €

8,54 €

V zmysle § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii určuje správca zástupcovi veriteľov
lehotu 15 dní od doručenia tohto návrhu na jeho schválenie.

K018689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MART - KART, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 26, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 479 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/49/2015 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/49/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Súpis oddelenej podstaty – opätovné stanovenie hodnoty podľa ust. § 77 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z.
Do súpisu oddelenej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku čiastke OV 10/2016 dňa 18.01.2016 bol poňatý
nasledovný majetok:
1. súpisová zložka č. 1: CNS Stroj Bre. MA mod. VEKTOR 15-12/1MI-1R10, v nadobúdacej hodnote 395.061,73
Eur.
2. súpisová zložka č. 2: Linka na povrchovú úpravu nábytkových dielcov, ktorá pozostáva z
·
·

pretlaková striekacia kabína na povrchovú úpravu s prísl. v nadobúdacej hodnote 193.580,24 Eur,
širokopásová brúska VIET, Mod S 22 323 rrt-1350 M, v nadobúdacej hodnote 203.950,62 Eur,

3. súpisová zložka č. 3: Technológia centrálneho odsávania s rekuperáciou /výmenníkom/ tepla, v nadobúdacej
hodnote 207.407,41 Eur.
Na vyššie uvedený majetok je zriadené záložné právo na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na hnuteľné
veci č. Ka HR111DM-0901-014/2010 ZZl, ZZ2, ZZ3 v I. poradí v prospech MH SR, registrované v Notárskom
registri /NCRzp/ sp. zn. 10009/2011. V zozname pohľadávok je pod por. č. 20/2015 v sume 499.999,99 Eur.
Zriadené zabezpečovacie právo v II. poradí v prospech SR - Daňový úrad Prešov na
základe rozhodnutia správcu dane č. 9700502/5/4782393/2014/Kova zo dňa 27.10.2014, pohľadávka por. č.
10/2015 v sume 195,20 Eur,
a zabezpečovacie právo v II. poradí v prospech správcu dane SR - Daňový úrad Prešov na základe
Rozhodnutia č. 9711301/5/4778111/2014 zo dňa 27.10.2014, pohľadávka v sume 117.721,14 Eur, v zozname
pohľadávok pod por.č. 12/2015.
Dňa 28.07.2016 bol správcovskej kancelárii doručený znalecký posudok vypracovaný znalcom Ing. Mariánom
Vojtkom, ul. Kpt. Nálepku 654, 067 83 Kamenica nad Cirochou, vo veci výpočtu všeobecnej hodnoty vyššie
uvedeného súboru strojov (zariadení).
Podľa znaleckého posudku je všeobecná hodnota strojov nasledovná:
1. Všeobecná hodnota stroja (zariadenia) pre opracovanie dielcov NC Stroj Bre. MA mod. VEKTOR
15-12/1MI-1R10, výrobné číslo BCOR12350,rok výroby 2012, predstavuje ku dňu 30.06.2016 čiastku bez DPH
99.155,73 Eur.
2. Všeobecná hodnota stroja (zariadenia) pretlaková striekacia a vysúšacia kabína SKIPPER/S 40X120, výrobné
číslo 108-012, rok výroby 2012, predstavuje ku dňu ohodnotenia 30.06.2016 čiastku bez DPH 76.827,35 Eur.
Všeobecná hodnota stroja (zariadenia) širokopásová brúska VIET, Mod S 22 323 rrt-1350 M predstavuje ku dňu
ohodnotenia 30.06.2016 čiastku bez DPH
77.889,00 Eur.
3. Všeobecná hodnota stroja (zariadenia) Technológia centrálneho odsávania s rekuperáciou /výmenníkom/ tepla,
rok výroby 2008, predstavuje ku dňu ohodnotenia 30.06.2016 čiastku bez DPH 99.158,00 Eur.
Hodnota súpisových zložiek oddelenej podstaty podľa znaleckého posudku č. 28/2016 je v súhrnne
353.030,08 Eur bez DPH. Podľa § 77 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. správca opätovne stanovuje hodnotu
majetku zapísaného do súpisu oddelenej podstaty podľa ohodnotenia zo znaleckého posudku.
Vranov nad Topľou, dňa 05.08.2016
JUDr. Marián Novikmec, správca
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K018690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERLIT SIDNY s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 392, 951 76 Tesárske Mlyňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 416 705
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2014 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/1/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

I. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 23. 4. 2014, sp. zn. 31K/1/2014, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: TERLIT SIDNY s.r.o. v nemeckom jazyku: TERLIT SIDNY G.m.b.H. v anglickom jazyku: TERLIT SIDNY
Ltd., so sídlom Lúčna 392, 951 76 Tesárske Mlyňany, IČO: 31 416 705. Súd ustanovil správcu: B.F.B. správcovská,
v.o.s., so sídlom kancelárie, Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 36 832 006. Uznesenie bolo zverejnené dňa 29. 4. 2014
v Obchodnom vestníku č. 81/2014, pod č. K008093, s účinkami zverejnenia od dňa 30. 4. 2014.
Pôvodný veriteľ, Slovenská republika – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, si prihláškami
doručenými dňa 12. 6. 2014 prihlásil pohľadávky (zapísané v zozname pohľadávok pod č. 1 až 29) spolu vo výške
47 771,30 € v poradí E, s výškou zabezpečenia pohľadávok 1 až 7 v sume 38 170,32 €. Pohľadávky boli nami
uznané v prihlásenej výške, vrátane prihláseného zabezpečenia.
Okresný súd Nitra uznesením č.k. 31K/1/2014-185 zo dňa 17. 2. 2015, potvrdil prevod pohľadávok v sume 47
771,30 € pôvodného veriteľa: Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, voči úpadcovi, na veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 12. 3. 2015 a oznámenie o právoplatnosti bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 25. 3.
2015, čím podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. a) ZKR zaniklo pôvodnému veriteľovi, Slovenská republika –
Daňový úrad Nitra, v plnom rozsahu ním prihlásených pohľadávok 47 771,30 € postavenie účastníka konania. Od
zverejnenia oznámenia zároveň môže podľa ustanovenia § 25 ods. 6 ZKR práva spojené s nadobudnutými
pohľadávkami v konkurznom konaní vykonávať ich nadobúdateľ, Slovenská konsolidačná, a.s.
a) majetok:
Súpis majetku oddelenej podstaty pôvodného veriteľa, Slovenská republika – Daňový úrad Nitra, Damborského 5,
949 01 Nitra, bol zverejnený dňa 1. 8. 2014 v Obchodnom vestníku č. 147/2014 pod č. K014832 a tvorili ho
súpisové zložky majetku č. 1 až 14:
reg. druh pozemku

výmera v m2

podiel súpisová hodnota

4490 4703/18

C

zastavané plochy a nádvoria

2 495

1/2

22 455,00 €

SR Vráble Vráble

4490 4703/20

C

zastavané plochy a nádvoria

448

1/2

4 032,00 €

3

SR Vráble Vráble

4490 4705

C

zastavané plochy a nádvoria

120

1/2

1 080,00 €

4

SR Vráble Vráble

4490 4706/1

C

zastavané plochy a nádvoria

1 421

1/2

12 789,00 €

5

SR Vráble Vráble

4490 4707

C

zastavané plochy a nádvoria

19

1/2

171,00 €

6

SR Vráble Vráble

4490 4708

C

zastavané plochy a nádvoria

60

1/2

540,00 €

7

SR Vráble Vráble

4490 4709

C

zastavané plochy a nádvoria

44

1/2

396,00 €

č. súp. zl.

štát obec

kat. úz.

1

SR Vráble Vráble

2

LV

parc. č.
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8

SR Vráble Vráble

4490 4710

C

zastavané plochy a nádvoria

1 053

1/2

9 477,00 €

9

SR Vráble Vráble

4490 4711

C

zastavané plochy a nádvoria

123

1/2

1 107,00 €

10

SR Vráble Vráble

4490 4712

C

zastavané plochy a nádvoria

103

1/2

927,00 €

č. súp. zl.

štát obec

kat. úz.

LV

11

SR Vráble

Vráble

12

SR Vráble

13
14

ulica

súp. č.

popis stavby

na parc. č.

podiel súpisová hodnota

4490 Staničná

318

závod

4706/1

1/2

165 500,00 €

Vráble

4490 Staničná

543

prevádzková budova č. 6

4712

1/2

4 800,00 €

SR Vráble

Vráble

4490 Staničná

544

prevádzková budova č. 7

4710

1/2

900,00 €

SR Vráble

Vráble

4490 Staničná

573

archív

4711

1/2

1.

800,00 €

b) speňažovanie majetku:
Slovenská konsolidačná, a.s., ako zabezpečený veriteľ a ako zástupca veriteľov Uložením záväzného pokynu zo
dňa 8. 9. 2015 uložila správcovi na základe jeho žiadosti zo dňa 3. 8. 2015 záväzný pokyn na speňaženie majetku
zapísaného v súpise majetku oddelenej podstaty pôvodného zabezpečeného veriteľa, Slovenská republika –
Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 147/2014 dňa 1. 8.
2014, podľa ktorého bol správca oprávnený speňažovať v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR – zorganizovaním
dražby správcom za stanovených podmienok. Uloženie záväzného pokynu bolo zverejnené dňa 16. 9. 2015
v Obchodnom vestníku č. 177/2015 pod č. K020225. Na základe uvedeného pokynu správca zorganizoval dve kolá
dražieb (28. 10. 2015 a 8. 12. 2015), ktoré boli neúspešné. Dňa 3. 5. 2016 sa uskutočnilo tretie kolo dražby, ktorého
sa zúčastnil jeden účastník, spoločnosť ARDIS, a.s., IČO: 36 056 189, Krížna 13, 965 01 Žiar nad Hronom, Účastník
bol zapísaný do Zoznamu účastníkov dražby. Prítomný účastník dražby urobil podanie vo výške 65 000,- € a po
tretej výzve mu udelil licitátor príklep.
Dňa 6. 7. 2016 bol v Obchodnom vestníku č. 129/2016 pod č. K015727 zverejnený oznam správcu, B.F.B.
správcovská, v.o.s., o zostavení pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., pôvodne Slovenská republika – Daňový úrad Nitra, čísla pohľadávok v zozname pohľadávok 1
až 7, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do tejto oddelenej podstaty. Zároveň bol
oznámený zámer správcu zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s. Nik v zákonnej lehote nenamietal poradie pohľadávky proti podstate.
II. Rozvrhová časť
a) hodnota nerozvrhnutého výťažku zo speňaženia majetku oddelenej podstaty: 65 000,- €,
b) suma pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku oddelenej podstaty 1 až 14:
19 026,95 €,
c) výsledná suma výťažku určená na uspokojenie zabezpečeného veriteľa, Slovenská konsolidačná, a.s.: 38 170,32
€ (100%),
d) suma výťažku, ktorá zvýši po uspokojení zabezpečeného veriteľa, Slovenská konsolidačná, a.s., a pripadne do
všeobecnej podstaty: 7 802,73 €.
Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam Vás preto ako príslušný orgán – zabezpečeného veriteľa, žiadame
o schválenie tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa, Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776 005, pôvodne: Slovenská
republika – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, čísla pohľadávok v zozname pohľadávok 1 až 7, a to
do 30. dní od doručenia tejto žiadosti.
Zároveň Vás žiadame o oznámenie čísla účtu v tvare IBAN a príslušných symbolov, na ktorý Vám má byť po
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prípadnom schválení tohto návrhu rozvrhu výška uspokojenia v sume 38 170,32 € poukázaná.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K018691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MART - KART, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 26, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 479 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/49/2015 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/49/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie ponukového konania – predaj hnuteľného majetku 2.kolo
JUDr. Marián Novikmec, správca konkurznej podstaty úpadcu MART-KART s.r.o. v konkurze, Bezručova 26, 085
01 Bardejov, IČO: 36 479 764, oznamuje zahájenie 2.kola ponukového konania – predaj hnuteľného majetku
spadajúceho do všeobecnej konkurznej podstaty, a to:
·

Hmotný majetok: 1540 ks usní na výrobu obuvi , súpisová hodnota 48.060,00 Eur.

Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej obálke
s označením „Konkurz 1K/49/2015 PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ na adresu kancelárie správcu: Rázusova
125, 093 01 Vranov nad Topľou, najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť iba
jednu ponuku.
2. Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky
záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený.
Z ponukového kola sú vylúčené blízke osoby úpadcu, resp. osoby, v ktorom má úpadca alebo niektorá
z blízkych osôb úpadcu majetkovú účasť.
3. Záujemcovia o kúpu na ponuke uvedú svoje identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, a
právnické osoby uvedú obchodné meno, sídlo, IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako
jeden mesiac.
4. Záujemcovia predložia záväzný návrh cenovej ponuky za predaj Hmotný majetok: 1540 ks usní na
výrobu obuvi.
5. Obhliadku je možné vykonať po predchádzajúcej dohode so správcom konkurznej podstaty na
telefónnych číslach: 0905 645 383 alebo 057/44 210 64. Špecifikáciu predmetu hnuteľného majetku –
znalecký posudok, ako aj Pokyn na zabezpečenie ponukového konania je možné obdŕžať priamo
v kancelárii správcu konkurznej podstaty.
6. Otvorenie obálok sa uskutoční v sídle správcu konkurznej podstaty v lehote 5 dní odo dňa uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk. O predložených ponukách informuje správca predsedu veriteľského výboru.
O výsledkoch oboznámenia sa s ponukami spíše správca úradný záznam. Členovia veriteľského výboru
majú právo zúčastniť sa na otvorení obálok. Veriteľský výbor môže neprijať všetky predložené ponuky
záujemcov, ak sú podľa jeho názoru nízke. Výsledok ponukového konania bude písomne oznámený do
desiatich dní po vyhodnotení cenových ponúk.
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7. Úspešným účastníkom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšie
podmienky z hľadiska výšky kúpnej ceny, po jeho odsúhlasení veriteľským výborom. V prípade
rovnocenných ponúk budú vyzvaní záujemcovia, ktorí predložili najvyššie rovnocenné ponuky na prípadné
doplnenia ponuky. Víťaz ponukového konania uzavrie so správcom kúpnu zmluvu v lehote do 15 dní od
oznámenia jeho prvenstva v ponukovom konaní s tým, že kúpnu cenu je povinný uhradiť najneskôr pri
podpise tejto zmluvy.
JUDr. Marián Novikmec, správca

K018692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Kysucký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnička 208/41, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.7.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 56/2015 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 56/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

Preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie úpadcu za rok 2015 v súpisovej hodnote 15,79 €.

Vo Zvolene, 9. 8. 2016.

JUDr. Vladimír Flíder
SKP

K018693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Karin Maran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kozáčeka 2068/33, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K 12/2016 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 12/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok

JUDr. Vladimír Flíder, správca úpadcu Mgr. Karin Maran, nar. 7. 12. 1972, bytom J. Kozáčeka 2068/33, 960
01 Zvolen „v konkurze“, v zmysle § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z., zapisuje pohľadávku doručenú po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok:

Pohľadávka veriteľa: Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, prihlásená suma: 100 €.

Vo Zvolene, 9. 8. 2016.

JUDr. Vladimír Flíder
správca

K018694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Budinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubochňa 274, 034 91 Ľubochňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3K/33/2013 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/33/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Radovan Birka, so sídlom kancelárie: Plavisko 7, 034 01 Ružomberok,
oznamuje veriteľom úpadcu: Daniela Budinského, nar. 07.05.1975, trvale bytom Ľubochňa 274, 034 91 Ľubochňa
v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 3K/33/2013, v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapisuje dňa 03.08.2016 do zoznamu pohľadávok prihlášku
nezabezpečených pohľadávok veriteľa: BL Finance, s.r.o., sídlo: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 44 307 683,
por. č. 1 istina: 238,84 €, úroky z omeškania: 739,79 €, náklady z uplatnenia: 337,25 €, celková suma: 1.315,88 €.
JUDr. Radovan Birka, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Magic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 14483/10 D, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2016/S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o čísle účtu na ktorý možno zložiť kauciu
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2K/42/2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
dňa 04.07.2016, som bol ustanovený za správcu úpadcu: Rastislav Magic, nar. 1974, trvale bytom Komenského
14483/10 D, 974 01 Banská Bystrica.
V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamujem, že číslo bankového účtu na ktorý je možno zložiť
kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je: SK6211110000001550550108, vedený v UniCreditBank. Kauciu možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Pre efektívne popretie pohľadávky musí byť toto podanie urobené na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR.
Ing. Jaroslav Ďaďo – správca

K018696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milena Neuwirthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
C. Majerníka 5, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/8/2015 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/8/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu Milena Neuwirthová, nar.: 16.12.1951, bytom: C. Majerníka 5, 036 01
Martin v súlade s § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 40 ods. 1 písm. a) Vyhlášky MS SR č. 665/2005
Z.z. doplňuje súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku nasledovne:
Opis súpisovej zložky majetku: bezhotovostný vklad Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v prospech
účtu správy podstaty
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 20
Súpisová hodnota majetku: 464,71 EUR
V Žiline dňa 09.08.2016

JUDr. Mária Cabadajová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr.Alexandra Falátová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmányho 10, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.1.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/17/2016/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/17/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica zo zasadnutia 1. schôdze veriteľov úpadcu
Mgr. Alexandra Falátová, nar. 23.1.1974
ktorá sa konala dňa 08. 08. 2016 v Trnave podľa pozvánky uverejnenej dňa 14.6.2016 v Obchodnom vestníku č.
114/2016 Prítomní: A/ veritelia: M.B.A. Financie, s.r.o., Bratislava, zast. JUDr. Ľudmila Jurčová, počet hlasov
4 584, Crhoň Igor, Zvončín 45, 919 01 Zvončín, počet hlasov 6 450 B/ správca – Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.,C/
úpadca – neprítomný
Pripravené podklady správcom:1/ prezenčná listina; 2/ hlasovacie lístky; 3/ výpisy z BÚ;4/ správcovský spis ;5/
Zoznam pohľadávok 6/ Súpis majetku
Program a zápis rokovania:
- k bodu 1 - OTVORENIE
Prezentácia zúčastnených sa uskutočnila do 13. 00 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí nedeliteľnú
súčasť tejto zápisnice. Schôdze sa zúčastnili 2 veritelia. Schôdzu otvoril o 13. 01 hod. jej zvolávateľ – správca
konkurznej podstaty.
Oboznámil prítomných, že podľa § 35 ods 3 ZKR je schôdza veriteľov uznášaniaschopná, podľa
predloženej podpisovej listiny, pretože sú prítomní 2 veritelia s počtom 11 034 hlasov (vyjadrené v celých €), t.j.
21,64 % hlasov z uznaných pohľadávok s hlasovacím právom. Správca informoval, že schôdza bola riadne zvolaná
dľa § 34 ods. 4 ZKR. Rokovanie bude vedené podľa zverejneného programu. Predsedajúci oboznámil prítomných
veriteľov aj s rozsahom hlasovacích práv. Na schôdzu boli správcom pripravené obligatórne dokumenty,
Správcovský spis zn. 23K/17/2016/S1143, Zoznam pohľadávok, vrátane Súhrnného prehľadu pohľadávok a
hlasovacích lístkov, Súpis majetku všeobecnej podstaty, ktoré tvoria súčasť tejto zápisnice a budú, alebo sú
založené v súdnom, resp. správcovskom spise.
- k bodu 2 – SPRÁVA SPRÁVCU O VÝVOJI KONKURZU A STAVE MAJETKU
Správca oboznámil prítomných o vykonaných činnostiach a úkonoch odo dňa vyhlásenia konkurzu (OV č.
85/2016 zo dňa 4. 5. 2016) do dňa konania 1. schôdze veriteľov, ktoré sa týkali zisťovania a preberania majetku
úpadcu, záväzkov úpadcu, spracovania Zoznamu pohľadávok, stavu odporovateľných úkonov ako i ďalších úkonoch
súvisiacich so správou a vymožiavaním majetku v priebehu konania, s poukazom na 4 správy o majetku úpadcu
podané správcom v danej konkurznej veci na Okresný súd Trnava ku sp.zn. 23K/17/2016 a to v dňoch 16.5., 6.6.,
14.6. a 1.7.2016. Informoval o prebraní majetku a jeho zabezpečení. Tiež o stave správcovského účtu konkurzu vo
VÚB Trnava č. SK06 0200 0000 0036 7137 1754 vo výške 2 541,25 €. Súpis majetku správca zverejnil
v Obchodnom vestníku č. 130/2016 dňa 7.7.2016 s celkovou hodnotou 99. 983,- €.
Správca záverom k tomuto bodu navrhol formu speňažovanie majetku s návrhom uznesenia. Na to bolo prijaté
uznesenie:
Uznesenie č. 1: Schôdza veriteľov berie na vedomie predloženú správu správcu o činnosti správcu a o stave
konkurzného konania Hlasovanie: za: 11 034 hlasov, proti: 0, zdržal sa: 0.
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Uznesenie č. 2:. Schôdza veriteľov schvaľuje navrhnutý spôsob speňažovania majetku správcom a to:
Nehnuteľný a hnuteľný majetok spolu formou verejného ponukového konania-verejnej súťaže
s vyvolávacou-najnižšou cenou dľa zverejneného súpisu majetku pre 1.kolo. Otváranie obálok sa vykoná za
prítomnosti zástupcu veriteľov. Prípadné 2.kolo bude vykonané formou verejnej dražby.
Hlasovanie: za: 11 034 hlasov, proti: 0, zdržal sa: 0.
- k bodu 3 – INFORMÁCIA O ZISTENÝCH A POPRETÝCH POHĽADÁVKACH VERITEĽOV
Správca oboznámil prítomných veriteľov o vypracovaní Zoznamu pohľadávok veriteľov, ktorý bol
odovzdaný Okresnému súdu Trnava k sp. zn. 23K/17/2016 dňa 1.8.2016. Celkový stav doteraz takto uznaných
pohľadávok v konkurze u 6 veriteľov je 50 969,73 €. Neboli popreté správcom žiadne prihlášky, však Okresný súd
vydal Uznesenie č. 23K/17/2016 - 108 zo dňa 26.07.2016, že prihlášky za veriteľa, a to Ivana Mesárošová,
Čajkovského 7, Trnava a UNIXON, s.r.o., Spartakovská 6463/8, Trnava, IČO: 46778446 sa neprihliada pre ich
vady.Oznámenia o tejto skutočnosti boli zaslané dotknutým veriteľom. Správca informoval, že po lehote podľa §28
ods. 3 ZKR boli podané prihlášky veriteľa UNIXON, s.r.o. Trnava, IČO: 46778446 a Ivana Mesárošová,
Čajkovského 7, Trnava. Lehota na popieranie pre veriteľov tejto prihlášky začne plynúť jej zverejnením
v Obchodnom vestníku podľa §32 ods. 3 ZKR. Schôdza veriteľov po vyzvaní správcu nepripomienkovala Zoznam
pohľadávok.
- k bodu 4-ROZHODOVANIE O VÝMENE SPRÁVCU PODĽA § 36 ZKP
Správca v súlade s ust. § 36 ZKR vyzval veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať, na predloženie
návrhu na výmenu správcu. Nebol predložený žiadny návrh a tak nebolo následne žiadne hlasovanie v tejto veci.
- k bodu 5 – VOĽBA ZÁSTUPCU VERITEĽOV
Správca oboznámil veriteľov o postupnom volení zástupcu veriteľov dľa výšky hlasovacích práv. Prítomný veriteľ
Crhoň Igor, Zvončín 45, 919 01 Zvončín prevzal účasť vo funkcii zástupcu veriteľov. Po tomto bolo prijaté
uznesenie:
Uznesenie č. 3: Schôdza veriteľov schvaľuje do funkcie zástupcu veriteľov veriteľa Crhoň Igor, Zvončín 45, 919 01
Zvončín. Hlasovanie: za: 11 034 hlasov, proti: 0, zdržal sa: 0.
- k bodu 6 – Rôzne, ZÁVER
Zápis vyhotovil a prečítal predsedajúci a poučil veriteľov na základe jeho bezodkladného zverejnenia v OV
o možných námietkach a zároveň o štandardnom uplatnení nárokov veriteľov na súde. Iné pripomienky neboli.
Predsedajúci poďakoval za účasť prítomným veriteľom.
Zapísal:

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

V Trnave, 08. 08. 2016

K018698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. František Janiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nesluša 232, 023 41 Nesluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2013 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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Okresný súd Žilina
2K/1/2013
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu: Ing. František Janiš, nar. 17.05.1957, Nesluša 232, 023 41 Nesluša, podľa ustanovenia § 101
ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje,
Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Ing. František Janiš, Nesluša 232, č.k. 2K/1/2013 S619
Konečný rozvrh nezabezpečených veriteľov
Suma na uspokojenie - nezabezpečení veritelia:
veriteľ, adresa, IČO:

5 276,84
číslo prihlásená popretá/

zistená/

%nezab.

prihl. suma €

uznaná €

veriteľov uspkojenie

neprihliada sa

Slovenská republika, Krajský súd v Bratislave

1

142,73

142,73

Záhradnícka 10, Bratislava, IČO: 215 759

2

126,46

126,46

3

164,50

164,50

4

58,50

58,50

1

549,50

549,50

1

208,52

208,52

1

255,50

255,50

1

6 197,17

6 197,17

2

26,01

26,01

1

2 582,15

2 582,15

1

97,59

97,59

1

7,55

7,55

10 416,18

10 416,18

spolu:
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

1

424,49

424,49

Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00 151 700

2

90,73

90,73

3

35,52

35,52

4

22,02

22,02

5

15,49

15,49

6

12,86

12,86

1

252,38

252,38

853,49

853,49

spolu:
Linde Gas k.s.

1

49,77

49,77

Tuhovská 3, Bratislava, IČO: 31 373 861

2

51,43

51,43

3

61,62

61,62

4

176,33

176,33

5

149,39

149,39

6

153,58

153,58

7

176,80

176,80

8

197,44

197,44

1 016,36

1 016,36

189,86

189,86

189,86

189,86

spolu:
Mesto Kysucké Nové Mesto

1

4,38%

230,99

0,36%

18,93

0,43%

22,54

0,08%

4,21

Námestie Slobody 94,Kysucké N. Mesto, IČO: 314 099
spolu:
Slovenská konsolidačná, a.s.

1

1 073,14

1 073,14

Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005

2

1 285,02

1 285,02

pôvodný veriteľ:

3

112,46

112,46
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Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

4

109,38

109,38

Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35 937 874

5

3,72

3,72

2 583,72

2 583,72

1,09%

57,30

0,00

0,00%

0,00

2,58%

136,00

3,28%

172,96

spolu:
AQUA DEFEKT, s.r.o.

1

18 398,17

18 398,17

18 398,17

18 398,17

Komenského 2119/21, Žilina, IČO: 31 578 454
spolu:
Slovenská konsolidačná, a.s.

zab.2 1 691,14

1 691,14

Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005

zab.3 57,70

57,70

pôvodný veriteľ:

zab.4 71,70

71,70

Slovenská republika- Finančné riaditeľstvo

zab.5 4 231,88

4 231,88

Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina

zab.6 25,60

25,60

zab.7 54,60

54,60

neuspokojená časť zabezpečenej pohľadávky:

6 132,62

6 132,62

Slovenská konsolidačná, a.s.

1

2 922,94

2 922,94

Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005

2

2 294,66

2 294,66

3

54,70

54,70

pôvodný veriteľ:

4

95,60

95,60

Slovenská republika- Finančné riaditeľstvo

5

136,10

136,10

Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina

6

206,35

206,35

7

198,16

198,16

8

242,74

242,74

9

312,75

312,75

10

20,10

20,10

11

22,10

22,10

12

23,50

23,50

13

26,40

26,40

14

34,40

34,40

15

37,60

37,60

16

38,00

38,00

17

40,40

40,40

18

352,50

352,50

19

44,90

44,90

20

84,80

84,80

21

22,00

22,00

22

23,70

23,70

23

24,60

24,60

24

26,90

26,90

25

32,00

32,00

26

33,50

33,50

27

41,40

41,40

28

343,40

343,40

29

33,19

33,19

30

25,22

25,22

31

4,95

4,95

7 799,56

7 799,56

nezabepečená suma spolu:
SPP - distribúcia , a.s.

1

112,11

Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35 910 739

2

129,37

112,11
129,37

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

66

Obchodný vestník 156/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

spolu:

241,48

112,11
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129,37

Slovenská konsolidačná, a.s.

1

51 644,18

51 644,18

Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005

2

8 404,27

8 404,27

3

1 577,17

1 577,17

4

1 184,02

1 184,02

5

141,73

141,73

6

3 096,30

3 096,30

66 047,67

66 047,67

spolu:
Slovenská kancelária poisťovateľov

211,26

211,26

Trnavská cesta 82, Bratislava, IČO: 36 062 235

392,14

392,14

spolu:

603,40

603,40

42 071,68

42 071,68

42 071,68

42 071,68

486,91

486,91

486,91

486,91

11 454,29

11 454,29

11 454,29

11 454,29

2 641,81

2 641,81

2 641,81

2 641,81

91,88

91,88

91,88

91,88

M&T systémy, s.r.o.

1

1

0,05%

2,87

27,76%

1 464,68

0,25%

13,38

17,68%

932,98

0,20%

10,80

4,81%

254,01

1,11%

58,58

0,04%

2,04

3,05%

161,05

13,23%

698,02

19,62%

1 035,50

Žitná 13, Žilina, IČO: 36 412 163
spolu:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

1

Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35 942 436
spolu:
Čamatej Michal KLAMZA

1

Nová 466/75, Žilina, Považský Chlmec, IČO: 33 356 823
spolu:
Zeppelin, SK. s.r.o.

1

Zvolenská cesta 14605/50, B. Bystrica, IČO: 31 579 710
spolu:
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

1

Štefánikova 17, Bratislava, IČO: 31 595 545
spolu:
Papučík Milan - STAVEBNINY

1

3 064,10

1 317,84

1 746,26

Rudina 343, IČO: 37 623 222

2

1 064,76

456,18

608,58

3

288,46

123,22

165,24

4

4 768,26

2 034,97

2 733,29

5

3 113,94

1 321,73

1 792,21

6

374,76

158,00

216,76

12 674,28

5 411,94

7 262,34

spolu:
Ján Svrček

1

31 476,46

31 476,46

31 476,46

31 476,46

46 694,31

46 694,31

spolu:

46 694,31

46 694,31

celkom:

261 874,13 23 922,22

237 951,91 100,00%

Štefánikova štvrť 530, Kysucké Nové Mesto
spolu:
WM Consulting &Communication, s.r.o.

1

Sad A. Kmeťa 24, Piešťany, IČO: 34 127 798

5 276,84

Súčasne správca stanovuje veriteľom v konkurznom konaní 2K/1/2013 v súlade s ustanovením § 101 ods.1 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, lehotu na schválenie konečného rozvrhu výťažku
20 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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JUDr. Vladimír Herich PhD., správca

K018699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elemír Šipoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodná 10145/30, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/8/2016 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ako správca úpadcu: Elemír Šipoš, dát. nar.: 25.09.1970, bytom: Závodná 10145/30, 821 06 Bratislava, týmto
v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje,
že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu na majetok úpadcu mi boli
doručené nasledovné pohľadávky, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok:

1. pohľadávka veriteľa: BL Telecom debt, s.r.o., so sídlom Šoltesovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 45 535 108
o pohľadávka v celkovej sume 620,46 Eur
o právny dôvod vzniku pohľadávky – faktúra č. 7804765899 splatná dňa 27.06.2008 v spojitosti s
platobným rozkazom Okresného súdu Galanta zo dňa 10.05.2012, sp. zn.: 27Ro/731/2012-21,
právoplatný a vykonateľný dňa 09.06.2012;

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl

K018700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Pavol Kokavec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Urxova 6754/6, 085 05 Prešov - Solivar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2016 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia zástupcu veriteľov úpadcu Mgr. Pavol Kokavec
ktorá sa uskutočnila dňa 09.08.2016 o 10:00 hod. na adrese Exnárová č. 36 v Prešove

Úpadca:

Mgr. Pavol Kokavec,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nar. 18.08.1983, bytom Urxova 6754/6, 085 05 Prešov – Solivar
Správca:

Mgr. Bc. Marek Figura, správca

Značka správcu:

S1773

Súd vedúci konanie:

Okresný súd Prešov

Spisová značka:

2K/16/2016

Prvé zasadnutie zástupcu veriteľov v konkurznej veci úpadcu Mgr. Pavol Kokavec bolo zvolané Mgr. Bc.
Marekom Figurom, správcom na prvej schôdzi veriteľov úpadcu. Toto zasadnutie sa uskutočnilo na adrese
Exnárova č. 36 v Prešove, pričom správca bol na tomto zasadnutí osobne prítomný.

Prítomný zástupca veriteľov:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Program zasadnutia zástupcu veriteľov:
1. Otvorenie
2. Elektronická komunikácia
3. Záver

1)

Otvorenie

Mgr. Bc. Marek Figura, správca privítal prítomného zástupcu veriteľov na dnešnom zasadnutí a oboznámil
ho s programom tohto zasadnutia.

2)

Elektronická komunikácia

Zástupca veriteľov a správca sa dohodli, že vzájomnú komunikáciu budú realizovať elektronickou poštou.

3) Záver

Nakoľko bol program tohto zasadnutia správcu a zástupcu veriteľov vyčerpaný, zástupca veriteľov nemá
žiadne iné návrhy, nevznáša žiadne námietky voči priebehu stretnutia ani námietky voči zneniu zápisnice alebo
prijatým uzneseniam, správca poďakoval prítomnému zástupcovi veriteľov za účasť a toto zasadnutie o 10:30 hod.
ukončil.
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Slovenská sporiteľňa, a.s. - zástupca veriteľov

K018701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Viršík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/19/2016 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/19/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Správca úpadcu týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej „ZoKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty (ktorá uplynula dňom 23. 06. 2016)
bola dňa 08. 08. 2016 správcovi doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, so sídlom: 1 boulevard Haussmann, 750 09 Paríž, konajúca na území SR
prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, sídlo: Karadžičova 2,
821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713 v celkovej výške prihlásenej sumy 6.798,32 Eur, ktorú nezabezpečenú
pohľadávku správca zapísal do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZoKR ku dňu 08. 08. 2016 pod
poradovým číslom: 11.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca úpadcu

K018702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kubalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fedinova 6, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Budiač
Sídlo správcu:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/30/2016 S1175
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/30/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze konkurzných veriteľov
Ing. Vladimír Budiač, správca konkurznej podstaty, so sídlom Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, správca úpadcu Erika
Kubalová, nar.30.09.1961, trvalo bytom: Fedinova 6, 851 01 Bratislava, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz
uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 8K/30/2016 zo dňa 23.06.2016, zverejnený v OV č.125/2016,
K015295, zo dňa 29.06.2016 s účinnosťou 30.06.2016, zvoláva v súlade s ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
03.10.2016 o 11:00 hod., v sídle správcu na 7. poschodí administratívnej budovy na Seberíniho ul.1, 821 03 v
Bratislave.
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Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Hlasovanie o výmene správcu,
4. Voľba zástupcu veriteľov,
5. Rôzne,
6. Záver
Pri prezentácii sa veritelia musia preukázať dokladom totožnosti, v prípade právnických osôb aj výpisom
z obchodného registra, nie starším ako 3 mesiace a zástupcovia veriteľov sa musia preukázať platným
splnomocnením.

Ing. Vladimír Budiač, správca

K018703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Ignác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 446, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. juraj Špirko, spávca konkurznej pdstaty úpadcu Ľubomír Ignác, nar.29.10.1971, r.č.XXXXXX/XXXX, trvale
bytom Ruskov 446, 044 19 Ruskov, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods.3) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle §28 ods. 2) ZKR bola dňa 8.8.2016 do
kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečeného veriteľa PROFI CREDIT Slovakia s.r.o, Pribinova 25,
824 96 Bratislava 26 v celkovej prihlásenej sume 7.776,63-€. Uvedená pohľadávka bola v prihlásenom rozsahu
zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 9.8.2016.

V Košiciach, dňa 9.8.2016

JUDr.Juraj Špirko-správca

K018704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. arch. Janka Zombeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Francisciho 1677/15, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1969
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/45/2015 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/45/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadkyne: Ing. arch. Janka Zombeková, narodená 22.10.1969,
trvale bytom Jána Francisciho 1677/15, 054 01 Levoča, týmto v zmysle ustanovenia § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje
návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
I. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 10.8.2015, vedeným pod spisovou značkou 26K/45/2015 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníčky Ing. arch. Janka Zombeková, narodená 22.10.1969, trvale bytom Jána
Francisciho 1677/15, 054 01 Levoča, ktorým som bol ustanovený do funkcie správcu podstaty. Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku 157/2015 zo 17.8.2015.
Do konečného zoznamu pohľadávok boli zapísané prihlášky nasledovných veriteľov:
1, B - komplet, s.r.o. (prihlášky č. 1-3), prihlásená suma 1.986,97 €
2, Consumer Finance Holding, a.s. (prihlášky č. 4, 5), prihlásená suma 5.568,58 €
3, Ing. Daniela Hájková (prihláška č. 6), prihlásená suma 2.100,12 €
4, Ing. Michal Hulík (prihláška č. 7), prihlásená suma 5.816,36 €
5, IURIS COMPLEX, s.r.o. (prihlášky č. 8-11), prihlásená suma 2.510,62 €
6, MUDr. Marcel Lupták (prihlášky č. 12,13), prihlásená suma 2.785,81 €
7, PhDr. Elena Martinčoková (prihláška č. 14), prihlásená suma 8.484,07 €
8, Ing. Róbert Paľo (prihláška č. 15), prihlásená suma 987,90 €
9, Ivan Pravda (prihláška č. 16), prihlásená suma 918,21 €
10, Slovenská republika - Daňový úrad Prešov zastúpený Slovenská konsolidačná, a.s.(prihlášky č. 17-22)
prihlásená suma 7.340,26 € a (prihlášky č. 23-26) prihlásená suma 1.805,69 € (spolu 9.145,95 €)
11, Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave (prihlášky č. 27-34), prihlásená suma 1.516,27 €
12, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (prihlášky č. 35-45), prihlásená suma 955,45 €
13, POHOTOVOSŤ, s.r.o. (prihláška č. 46), prihlásená suma 902,00 €
14, Ing. Ondrej Dzurjuv (prihláška č. 47), prihlásená suma 1.972,42 €
15, Kristína Baumannová (prihláška č. 48), prihlásená suma 1.759,24 €
16, Ing. Jaroslav Sehnal (prihláška č. 49), prihlásená suma 3.257,80 €
17, SLOFRA s.r.o. (prihláška č. 51), prihlásená suma 1.200,71 €
Do súpisu všeobecnej podstaty bol zaradený nasledovný majetok:
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- peňažná pohľadávka – preplatok zo záverečného finančného vyrovnania pri predčasnom ukončení zmluvy o úvere
č. LZL/13/60550 s VÚB Leasing, a.s. , súpisová hodnota 181,75 EUR.
- peňažná pohľadávka - peňažné prostriedky na účte v banke č. účtu 5032093291/0900, súpisová hodnota 357,EUR,
- iné majetkové hodnoty, zrážky zo mzdy úpadcu za mesiace 8/2015 až 6/2016, v súpisovej hodnote spolu 1.100,EUR,
- peňažná pohľadávka - zostatok peňažných prostriedkov na účte v banke 3554770553/0200, súpisová hodnota
15,37 EUR,
- iná majetková hodnota - nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu,
súpisová hodnota 1.659,70 EUR,
- peňažná pohľadávka, preplatok na dani z príjmov fyzických osôb za rok 2015, súpisová hodnota: 196,85 EUR,
- peňažná pohľadávka, voči Ing. arch. Slavomír Zombek, nar. 10.04.1965 podľa rozsudku Okresného súdu Spišská
Nová Ves 6P/75/2011 z 9.2.2012 – opakujúce sa plnenia za mesiace 11/2015 až 7/2016, v súpisovej hodnote spolu
360,- EUR,
Hnuteľné veci, ktoré boli zaradené do súpisu všeobecnej podstaty (OV 196/2015) boli so súhlasom príslušného
orgánu vylúčené z podstaty.
Výťažok zo speňaženia súpisových zložiek majetku zaradených do všeobecnej podstaty predstavoval
k dnešnému dňu sumu 3.870,67 EUR.
Na bankový účet úpadcu boli v priebehu konkurzného konania okrem výťažku zo speňaženia vyššie označených
súpisových zložiek majetku pripísané bankové úroky spolu vo výške 0,05 EUR.
Oznámenie o zostavení pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh všeobecnej
podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 128/2016 zo 4.7.2016 Voči zoznamu pohľadávok proti podstate
neboli vznesené žiadne námietky.
II. Rozvrhová časť
Hodnota nerozvrhnutého výťažku zo speňaženia majetku patriaceho do všeobecnej podstaty predstavuje sumu
3.870,72 EUR (3.870,67 EUR + 0,05 EUR).
Celková suma pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku všeobecnej podstaty
predstavuje sumu 3.542,70 EUR.
- bankové poplatky

66,- EUR

- poštovné

28,90 EUR

- poplatky za poštové poukazy

6,50 EUR

- cestovné

6,58 EUR

- papier

22,80 EUR

- výživné

480,- EUR

- zdravotné poistenie

2.106,82 EUR

- odmena správcu do prvej schôdze veriteľov § 43

796,66 EUR

- odmena správcu z výťažku § 43 ZKR, § 17 ods. 2 Vyhl.

20,94 EUR
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- súdny poplatok 0,2 % z výťažku

7,50 EUR

Odmena správcu z výťažku bola vypočítaná podľa § 17 ods. 2 a § 13 ods. 2 Vyhlášky 665/2005 Z. z. ako 5 % zo
sumy 348,91 EUR (3.870,67 EUR – 3.521,76 EUR) čo predstavuje 17,45 EUR, zvýšená podľa § 10 o 20 % DPH.
Vychádzajúc z uvedeného, suma určená na rozvrh predstavuje 328,02 EUR (3.870,72 EUR – 3.542,70 EUR).
Podľa ustanovenia § 95 ods. 1 ZKR sa veritelia uspokoja zo všeobecnej podstaty pomerne podľa ich vzájomnej
výšky nasledovne:
veriteľ

zistená suma

1, B - komplet, s.r.o.

pomerná časť výťažku

1.986,97 €

2, Consumer Finance Holding, a.s.

12,57 €

5.568,58 €

3, Ing. Daniela Hájková

35,22 €

2.100,12 €

4, Ing. Michal Hulík

13,28 €

5.816,36 €

5, IURIS COMPLEX, s.r.o.

36,78 €

2.510,62 €

6, MUDr. Marcel Lupták

15,88 €

2.785,81 €

7, PhDr. Elena Martinčoková

17,62 €

8.484,07 €

8, Ing. Róbert Paľo

53,65 €

987,90 €

9, Ivan Pravda

6,25 €

918,21 €

10, SR - DÚ Prešov zastúpený Slovenská konsolidačná, a.s.
11, Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

9.145,95 €

57,84 €

1.516,27 €

12, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

5,81 €

9,59 €

955,45 €

13, POHOTOVOSŤ, s.r.o.

902,00 €

6,04 €
5,70 €

14, Ing. Ondrej Dzurjuv

1.972,42 €

12,47 €

15, Kristína Baumannová

1.759,24 €

11,13 €

16, Ing. Jaroslav Sehnal

3.257,80 €

17, SLOFRA s.r.o.

1.200,71 €

20,60 €
7,59 €

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa § 96 ods. 1 druhej vety ZKR, náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ
prihlásenej pohľadávky sám, od sumy určenej na uspokojenie každého veriteľa bude odpočítaná suma vo výške
1,50 EUR, ako poplatok za platobný príkaz podľa cenníka banky.
V prípade, ak správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu alebo ak dôjde k
uspokojeniu pohľadávky proti podstate v menšom rozsahu ako v rozsahu schválenom týmto rozvrhom, resp. budúce
pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom rozsahu, takýto zostatok správca rozdelí medzi
pohľadávky veriteľov, ktoré sa uspokojujú zo všeobecnej podstaty pomerným spôsobom podľa výšky zistených
pohľadávok jednotlivých veriteľov.
Na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku správca určuje lehotu 20 dní.
JUDr. František Kočka, správca
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K018705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Písecká 744/7, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1 K 54/2015 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1 K 54/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonom rozhodnutia, za mesiac júl 2016 vo
výške 194,44 €.

Vo Zvolene 9.8.2016
JUDr. Ivana Gajdošíková

K018706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
sídlisko Lúky 1116/30, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2015 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/57/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu Ivan Horvát, narodený 29.09.1982, bytom sídlisko Lúky 1116/30, 952 01
Vráble, SR, č.k. 31K/57/2015 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu – zástupcu veriteľov zo dňa
05.02.2016 vyhlasuje II. kolo dražby na predaj súboru nehnuteľného majetku úpadcu zverejneného v Obchodnom
vestníku číslo 234/2015 dňa 20.08.2013. Správca úpadcu súbor nehnuteľného majetku speňažuje v zmysle zákona
č. 7/2005 ZKR § 92 ods. 1 písmeno d), dražbou v druhom kole, ktorú sám zorganizuje dňa 19.09.2016 o 10:00 hod.
Dražba súboru nehnuteľného majetku sa uskutoční v kancelárii správcu konkurznej podstaty úpadcu, Mariánska 6,
949 01 Nitra.
II. kolo dražby súboru nehnuteľností – rodinný dom spolu s pozemkom v podiele ½ a pozemok parcelné
číslo 86
Opis predmetu dražby:
Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel vo výške ½ k rodinnému domu nachádzajúcemu sa v obci Žitavce,
katastrálne územie Žitavce, súpisné číslo 11, postavený na parcele registra “C“, evidovanej na katastrálnej mape
pod parcelným číslom 87/3 a spoluvlastnícky podiel vo výške ½ k parcelám registra “C“, evidovaným na katastrálnej
mape pod parcelným číslom 87/2, 87/3 a 87/4.
Ďalej je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel vo výške 1/1 k parcele registra “C“, evidovanom na katastrálnej
mape pod parcelným číslom 86 ako Zastavané plochy a nádvoria o výmere 802 m2, evidovaný na liste vlastníctva
číslo 221, v obci Žitavce, k.ú. Žitavce.
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Druh majetku: Stavba

Súp.položka
majetku č.

Druh majetku

Číslo Kat.
LV
územie

Parc.č.

Súp.
číslo

Spol.
podiel

Súpisová
Dôvod zapísania
hodnota majetku súpisu majetku

1.

Rodinný dom

328

87/3

11

1/2

9 200,00 €

Parc.č. Výmera

Spol.
podiel

Súpisová
Dôvod zapísania
hodnota majetku súpisu majetku

Žitavce

do Dátum zapísania
do súpisu

majetok úpadcu podľa §
30.11.2015
67 ods.1, písm. a) ZKR

Druh majetku: Pozemok
Súp.položka
majetku č.

Druh pozemku

Číslo Kat.
LV
územie

do Dátum zapísania
do súpisu

3.

Zastavané plochy
328
a nádvoria

Žitavce

87/3

754

1/2

4 901,00 €

majetok úpadcu podľa §
30.11.2015
67 ods.1, písm. a) ZKR

4.

Orná pôda

328

Žitavce

87/2

1519

1/2

300,00 €

majetok úpadcu podľa §
30.11.2015
67 ods.1, písm. a) ZKR

5.

Záhrady

328

Žitavce

87/4

431

1/2

2 801,00 €

majetok úpadcu podľa §
30.11.2015
67 ods.1, písm. a) ZKR

Druh majetku: Pozemok

Súp.položka
majetku č.

Druh pozemku

Číslo Kat.
LV
územie

2.

Zastavané plochy
221
a nádvoria

Žitavce

Parc.č. Výmera

Spol.
podiel

Súpisová
Dôvod zapísania
hodnota majetku súpisu majetku

86

1/1

10 426,00 €

802

do Dátum zapísania
do súpisu

majetok úpadcu podľa §
30.11.2015
67 ods.1, písm. a) ZKR

Výška najnižšieho podania v II. kole dražby za súbor nehnuteľného majetku bola stanovená príslušným
orgánom, zástupcom veriteľov vo výške 90% súpisovej hodnoty, tzn. vo výške 24.865,- Eur. Výška
minimálneho prihodenia je 100,- €. Výška dražobnej zábezpeky je stanovená vo výške 5.000,00 €.
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa môžu zúčastniť len záujemcovia, ktorí splnia podmienky určené
správcom. Účasť subjektov právnických a fyzických osôb bez obmedzenia okrem devízových obmedzení. Záujemca
je povinný predložiť výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní (originál resp. úradne
overená fotokópia), a to v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá podniká, ako aj oprávnenie konať za
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overená fotokópia), a to v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá podniká, ako aj oprávnenie konať za
predmetný subjekt. Splnomocnenie - podpis splnomocniteľa ako osoby oprávnenej za spoločnosť konať musí byť
úradne osvedčený a nesmie byť starší ako 1 mesiac. V prípade fyzickej osoby, ktorá nepodniká, je povinnosť
preukázať sa platným občiansky preukazom. Podmienkou účasti na dražbe je, že si záujemcovia vyzdvihnú
podmienky dražby úpadcu v kancelárii správcu počas úradných hodín v čase od 08:00 do 14:00 a po
predchádzajúcom dohovore so správcom na telefónnom čísle 0905 584 688 najneskôr 48 hodín pred termínom
konania dražby za poplatok 10,- Eur.
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky vo výške 5.000,- €. Zábezpeka musí byť pripísaná
najneskôr 48 hodín pred termínom začatia dražby na účet číslo IBAN: SK70 7500 0000 0040 2241 6902 , BIC:
CEKOSKBX vedeného v ČSOB, a.s., variabilný symbol: 31572015.
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet číslo
IBAN: SK70 7500 0000 0040 2241 6902 , BIC: CEKOSKBX vedeného v ČSOB, a.s., variabilný symbol:
31572015, a to do 15 dní odo dňa dražby. V prípade, že vydražiteľ nedoplatí kúpnu cenu vydraženej nehnuteľnosti
v stanovenom termíne, dražobná zábezpeka ako zmluvná pokuta prepadá v prospech všeobecnej podstaty úpadcu
a prevod nehnuteľnosti nebude realizovaný, nakoľko dražba z uvedeného dôvodu bude neplatná a správca vyhlási
novú dražbu. Neúspešnému záujemcovi správca vráti zloženú zábezpeku do 5-tich pracovných dní odo dňa konania
dražby.
V prípade záujmu o obhliadku nehnuteľného majetku úpadcu si môžu záujemcovia dohodnúť obhliadku vopred na
tel. čísle 0905 584688 počas úradných hodín kancelárie správcu v čase od 08:00 do 14:00 hod.
V Nitre dňa 08.08.2016, Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K018707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hydroterra servis, a.s. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 833 076
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3 K 57/2014/S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/57/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Udelenie záväzného pokynu
Dňa 12.08.2015 bola na druhej schôdzi veriteľov zvolená Poštová banka, a.s., ako účastník konkurzného konania
Úpadcu, za zástupcu veriteľov v malom konkurze Úpadcu.
I.
Podľa ust. § 82 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), príslušný orgán ukladá podľa tohto zákona záväzné
pokyny a odporúčania správcovi v súvislosti so správou majetku podliehajúceho konkurzu, prevádzkovaním
úpadcovho podniku alebo jeho časti, speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu a inými činnosťami správcu,
ktoré podľa tohto zákona podliehajú pokynom príslušného orgánu.
Podľa ust. § 82 ods. 2 písm. b) ZKR, zabezpečený veriteľ oddelenej podstaty, ak ide o majetok tvoriaci oddelenú
podstatu; ak možno odôvodnene predpokladať, že po uspokojení zabezpečenej pohľadávky zabezpečeného
veriteľa oddelenej podstaty zvýši v oddelenej podstate majetok, príslušným orgánom spolu so zabezpečeným
veriteľom oddelenej podstaty sú aj ďalší dotknutí zabezpečení veritelia, prípadne aj veriteľský výbor, ak možno
odôvodnene predpokladať, že výťažok zo speňaženia majetku oddelenej podstaty postačí aj na uspokojenie
nezabezpečených pohľadávok;.
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Podľa ust. § 107 ods. 2 ZKR, v malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného
zástupcu veriteľov.
V súlade s obsahom Vašej Žiadosti Vám ako zástupca veriteľov v zmysle ust. § 107 ods. 2 ZKR v spojení s ust. §
82 ods. 2 písm. b) oznamujeme nasledovné:
„Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, ako zástupca
veriteľov, udeľuje správcovi Úpadcu KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 15/A, 811 08
Bratislava, IČO: 46 404 503 záväzný pokyn na speňaženie podstatnej časti majetku patriacej k podniku
Úpadcu podľa súpisu konkurznej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku SR č. 41/2015 zo dňa
02.03.2015 v zmysle Žiadosti, a to speňažením podstatnej časti majetku patriacej k podniku Úpadcu formou
verejného ponukového konania v súlade s § 92 ods. 1 písm. d) ZKR a v súlade s Záväznými podmienkami
speňažovania, tak ako boli predložené v Žiadosti.“

Bratislava 30.6.2016

Mgr. Martin Janík
vedúci Oddelenia reštrukturalizácie korporátnych pohľadávok
Odbor riadenia rizík korporátneho bankovníctva
Poštová banka, a.s.

K018708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Abrahám
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomerská Vieska 170, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1980
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2016 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Peter Abrahám, nar.: 11.10.1980, bytom Ladomerská Vieska 170, 965 01 Ladomerská Vieska, v
konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2K/20/2016 oznamuje v súlade s ustanovením §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, že do Zoznamu
pohľadávok bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu zapísaná
nasledovná pohľadávka zahraničného veriteľa:
SECAPITAL S.á.r.l., Rue du Laboratorie 9, Luxembursko, IČO: B 108305
Pohľadávka č. 1
Prihlásená celková suma: 191,62 EUR
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca konkurznej podstaty

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

78

Obchodný vestník 156/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.08.2016

K018709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSTA s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 68, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 604 933
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/41/2015 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/41/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie prvého kola ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu
JUDr. Marek Radačovský, správca majetku úpadcu FUSTA s.r.o. v konkurze so sídlom Popradská 68, 040 11
Košice, IČO: 36 604 933 týmto vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania na predaj podstatnej časti
majetku patriaceho k podniku – súboru nehnuteľností patriacich obchodnej spoločnosti TOFÉ, spol. s.r.o., so sídlom
Špitálska 6, Prešov, IČO: 36 606 774, ktoré boli zapísané do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., ktorý bol zverejnený v OV č. 148/2016 dňa 02.08.2016. Nakoľko
ide o súbor majetku, nie je možné jednotlivé nehnuteľnosti kúpiť samostatne, ale iba všetky ponúkané nehnuteľnosti
spolu.
Správca vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovných nehnuteľností zapísaných na
LV č. 3648 pre okres Levoča, obec Levoča, k.ú. Levoča, a to:
•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/1, zastavané plochy a nádvoria, 3.956 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/2, zastavané plochy a nádvoria, 611 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/3, zastavané plochy a nádvoria, 816 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/4, zastavané plochy a nádvoria, 824 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/12, zastavané plochy a nádvoria, 438 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/23, zastavané plochy a nádvoria, 19 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/31, zastavané plochy a nádvoria, 21 m2

•

stavba súpisné číslo 1666, autosalón postavený na parcele číslo 5374/2

•

stavba súpisné číslo 1841, autoopravovňa postavená na parcele číslo 5374/3

•

stavba súpisné číslo 1843, sklad a brusiareň postavená na parcele číslo 5374/4

•

stavba bez súpisného čísla, plynová kotolňa postavená na parcele číslo 5374/23

Podmienky ponukového konania:
Lehota na predkladanie záväzných ponúk: záväzná ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr dňa
14.09.2016.
Náležitosti záväzných ponúk: záujemcovia o kúpu majetku, ktorý je predmetom ponukového konania, môžu
doručovať svoje záväzné ponuky na kúpu týchto nehnuteľností len v písomnej forme s úradne osvedčeným
podpisom záujemcu a to do kancelárie JUDr. Mareka Radačovského, správcu so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podpisom záujemcu a to do kancelárie JUDr. Mareka Radačovského, správcu so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice.
Obálka musí byť zreteľne označená nápisom „PONUKOVÉ KONANIE FUSTA, NEOTVÁRAŤ,“ alebo obdobným
zreteľným nápisom s rovnakým obsahom, aby bolo zrejmé, že ide o záväzné ponuky do uvedeného ponukového
konania, a obálky majú byť otvorené až neskôr.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a podpísaná. Záväzná ponuka
musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej osoby musí byť
podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra alebo iného registra;
ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne osvedčené plnomocenstvo
musí byť prílohou záväznej ponuky. Z ponuky musí vyplývať záujem záujemcu o kúpu ponúkaného majetku a
súčasne v nej musí byť uvedená ponúkaná kúpna cena.
Minimálna cena a zábezpeka: ponúkaná cena v prvom kole ponukového konania musí byť najmenej 600.000,- €. V
lehote na predkladanie ponúk musí záujemca súčasne zložiť na konkurzný účet správcu najmenej 15 % ním
ponúkanej kúpnej ceny ako zábezpeku. V prípade, že záujemca zábezpeku v stanovenej lehote nezloží, na jeho
ponuku sa neprihliada. Na záväzné ponuky nespĺňajúce predpísané náležitosti sa neprihliada.
Číslo bankového účtu, na ktorý je potrebné zložiť zábezpeku: IBAN: SK65 1100 0000 0029 4702 3458, Tatra banka,
a.s.
Ohliadka majetku: Správca po individuálnej dohode so záujemcami uskutoční minimálne dve ohliadky majetku, ktorý
je predmetom verejného ponukového konania, ak o tieto ohliadky bude záujem. Za účelom ohliadky kontaktujte
kanceláriu správcu e-mailom na adrese office@radacovsky.sk alebo telefonicky na čísle 055 7296 116
Záväznou ponukou doručenou správcovi a spĺňajúcou stanovené podmienky je záujemca viazaný a v prípade, že
bude správcom vyzvaný na uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, je povinný
túto kúpnu zmluvu uzavrieť, pričom kúpnou cenou bude suma ponúknutá záujemcom.
Po udelení súhlasu zabezpečeného veriteľa bude úspešný záujemca – víťaz ponukového konania vyzvaný, aby v
lehote 15 dní uzavrel kúpnu zmluvu, ktorou odkúpi nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom ponukového konania. V
prípade, že k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde z dôvodu na strane záujemcu, záujemca - pôvodný víťaz
ponukového konania stráca právo na uzavretie kúpnej zmluvy a zložená zábezpeka (najmenej 15 % ponúkanej
kúpnej ceny) prepadá v prospech oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa. V takomto prípade zabezpečený
veriteľ rozhodne, či sa ponukové konanie považuje za neúspešné a súčasne udelí nový záväzný pokyn, alebo
rozhodne o ďalšom víťazovi ponukového konania.
Kupujúcim môže byť akákoľvek právnická alebo fyzická osoba spĺňajúca podmienky na kúpu nehnuteľností podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov. Podmienky uzavretia kúpnej zmluvy: kúpna cena bude určená ako cena
ponúknutá záujemcom, najmenej však 600.000,- €, kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy na
účet určený správcom, náklady súvisiace s osvedčením podpisov, správne poplatky a iné náklady súvisiace s
prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci.
Zabezpečený veriteľ VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. alebo správca so súhlasom zabezpečeného
veriteľa si vyhradzujú právo na odmietnutie akejkoľvek záväznej ponuky, ktorá bude v rámci ponukového konania
doručená, vrátane ponuky s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou a to aj bez potreby odôvodnenia. V prípade
odmietnutia všetkých ponúk bude prvé kolo ponukového konania vyhodnotené ako neúspešné.
V Košiciach, dňa 09.08.2016
JUDr. Marek Radačovský, správca

K018710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ATLAS REAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružinovská 42, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 868 716
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2012 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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Okresný súd Bratislava I
2K/6/2012
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO:
36 669 415, správca úpadcu ATLAS REAL, s.r.o., so sídlom Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO: 35 868 716,
týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie
správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorou si veriteľ Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 821 02 Bratislava, IČO: 35 850 370 prihlásil nezabezpečené pohľadávky
v celkovej výške 5 207,47 EUR. V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov boli prihlásené pohľadávky veriteľa zapísané do zoznamu pohľadávok pod poradovým
číslom: 45/1 až 45/10.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K018711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Švajda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrička 157, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1950
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/10/2011 S 1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/10/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Schválenie konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Dňa 13.07.2016 bolo Správcovi doručené „Schválenie konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov“
zo dňa 08.07.2016 v tomto znení: „Spoločnosť HASTA, s.r.o., so sídlom Bytčianska 814/131, 010 03 Žilina –
Považský Chlmec, IČO: 31 646 751, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,
vložka č. 3207/L, zast. advokátskou kanceláriou Burian & partners, s.r.o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 819/1, 010 01
Žilina, ako zástupca veriteľov, ktorý je v zmysle § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov príslušným orgánom vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu: Vladimír Śvajda, nar. 07.07.1950, trv. Bytom Bystrička 157, 036 01 Martin, týmto schvaľuje konečný rozvrh
výťažku pre nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 130/2016 zo dňa
07.07.2016.“
HASTA, s.r.o., zast. Burian & partners, s.r.o.

K018712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Švajda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrička 157, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1950
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/10/2011 S 1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/10/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Zverejnenie schváleného konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Podľa § 206a ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení nesk. predpisov: „Konania začaté pred 1. januárom 2012 sa dokončia podľa doterajších predpisov, ak odsek
2 neustanovuje inak.“
Správca v súlade s ust. § 101 ods. 2 v spojení s ust. § 98 ods. 8 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011 (ďalej aj len „ZKR“)
zverejňuje schválený konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov zostavený dňa 20.06.2016 v tomto
znení:
Výťažky zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec: Popis hnuteľnej veci: , Suma: 2.500,00 EUR; Mena: EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka; Suma: 46,70; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku: mzda v
rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou (opakované plnenie); Dlžník: SDO
s.r.o., so sídlom Bystrička 157, 038 04 Bystrička; Súpisová hodnota: 46,70 EUR; Výťažok: 3.321,47 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka; Suma: 21,32; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku: preplatok za
elektrinu; Dlžník: Energetické Centrum a.s., IČO: 35 905 972, so sídlom: Sartorisova 10, 821 08 Bratislava;
Súpisová hodnota: 21,32 EUR; Výťažok: 21,32 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka; Suma: 59,66; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku: nevyčerpaná
časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu; Dlžník: Vladimír Švajda; Súpisová hodnota:
59,66 EUR; Výťažok: 59,66 EUR
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka; Suma: 1.659,70; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku:
nevyčerpaná časť preddavku na nákladov konkurzu; Dlžník: Vladimír Švajda; Súpisová hodnota: 1.659,70 EUR;
Výťažok: 1.659,70 EUR
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka; Suma: 162,83; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku: dôchodok v
rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou (opakované plnenie); Dlžník: Sociálna
poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava; Súpisová hodnota: 162,83 EUR;
Výťažok: 3.677,06 EUR
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka; Suma: 76,00; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku: Uznesenie
Okresného súdu Martin, č.k. 5C/96/2012 zo dňa 06.06.2012; Dlžník: Zuzana Švajdová, rod. Wágnerová, nar.
12.03.1952, bytom: Bystrička 7, 036 01 Martin; Súpisová hodnota: 76,00 EUR; Výťažok: 76,00 EUR.
Výťažok získaný úročením vkladov na bankovom účte predstavuje sumu 3,68 EUR.
Pohľadávky proti podstate: Podľa zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate je celková suma pohľadávok
proti podstate priradená k všeobecnej podstate vo výške 2.925,45 EUR.
Rozvrhovaná suma: Suma hrubého výťažku (pred odpočítaním pohľadávok proti podstate): 13.349,89 EUR; Suma
uspokojených (uhradených) pohľadávok proti podstate: 1.633,22EUR; Suma ešte neuspokojených (neuhradených)
pohľadávok proti podstate: 1.292,23 EUR; Suma výťažku určená na pomerné uspokojenie nezabezpečených
veriteľov: 10.424,44 EUR;
Pomerné rozdelenie výťažku určeného na uspokojenie medzi jednotlivých nezabezpečených veriteľov:

P.č.
č.p. Veriteľ
veriteľa

1.
1.

2.
3.

Zistená
suma/EUR

4 667,83
Jozef Budiský BKL ELEKTRO, Pri Turci 24, 036 01
222,80
Martin, IČO: 10961691
483,60

Suma pripadajúca na pomerné uspokojenie
%
veriteľa z výťažku tvoriaceho všeobecnú
Podiel podstatu (suma výťažku vydávaná rozvrhom
veriteľom)/ EUR
6,92

721,37

0,33

34,43

0,72

74,74
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4.

138,79

0,21

21,45

5.

9 632,51

14,28

1 488,61

6.

23,23

0,03

3,59

7.

101,41

0,15

15,67

8.

101,81

0,15

15,73

9.

699,00

1,04

108,02

10.

94,08

0,14

14,54

11.

97,06
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25,
60,51
851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436
13.
102,03

0,14

15,00

12.

0,09

9,35

0,15

15,77

14.

101,74

0,15

15,72

15.

78,10

0,12

12,07

16.

98,61

0,15

15,24

17.

50,40

0,07

7,79

18.

55,88

0,08

8,64

19.

55,51

0,08

8,58

20.

54,44

0,08

8,41

HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, 010 03 Žilina Považský Chlmec, IČO: 31 646 751, zastúpený
21.
6 102,39
JUDr. Martin Burian, advokát, Štúrova ul. č. 1, 010 01
Žilina

9,05

943,07

22.

390,52

0,58

60,35

62,73
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave,
24.
350,07
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 215 759
25.
99,50

0,09

9,69

0,52

54,10

0,15

15,38

26.

100,00

0,15

15,45

27. Milan Kubík, Gogoľova 2/92, 036 01 Martin

5 382,09

7,98

831,75

28.

1 044,47

1,55

161,41

29.

569,64

0,84

88,03

30.

323,90

0,48

50,06

31.

23.
4.

5.

6.

2 237,60

3,32

345,80

32. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 6,63
33. Bratislava, IČO: 35 776 005
3 064,69

0,01

1,02

4,54

473,62

34.

18,19

0,03

2,81

35.

18,15

0,03

2,80

36.

1,82

0,00

0,28

37.

15,33

0,02

2,37

38.

1 626,66

2,41

251,38

39.

1 231,62

1,83

190,34

40.

898,12

1,33

138,80

41.

534,95

0,79

82,67

42.

802,42

1,19

124,01

43.

562,50

0,83

86,93

44.

732,00

1,09

113,12

45.

581,40

0,86

89,85

46.

90,40

0,13

13,97

47.

76,81

0,11

11,87

48.

18,46

0,03

2,85

49.

4 510,68

6,69

697,08
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50.

737,23

1,09

113,93

51.

564,52

0,84

87,24

52.

614,22

0,91

94,92

53.

396,66

0,59

61,30

54. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 460,96
Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne Sociálna
55. poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Martin, 416,65
Námestie SNP 4, Martin, IČO: 30 807 484)
56.
460,93

0,68

71,24

0,62

64,39

0,68

71,23

57.

482,17

0,71

74,51

58.

441,08

0,65

68,16

59.

867,72

1,29

134,10

60.

353,84

0,52

54,68

61.

703,17

1,04

108,67

62.

252,60

0,37

39,04

63.

1 673,81

2,48

258,67

64.

3 235,54

4,80

500,02

65.

241,39

0,36

37,30

66.

16,16

0,02

2,50

67.

313,58

0,46

48,46

68.

904,23

1,34

139,74

69.

16,52

0,02

2,55

70.

741,97

1,10

114,66

71.

105,40

0,16

16,29

72.

19,52

0,03

3,02

0,26

26,87

0,10

10,26

8.

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho
73.
173,84
25, 036 80 Martin, IČO: 36 672 084

9.

74. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 66,39
Žellova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 30796482
75.
170,00

0,25

26,27

10.

VB LEASING SK, spol. s r.o., Nám. 1. mája 11, 810
76.
2 604,21
00 Bratislava, IČO: 31 378 528

3,86

402,46

11.

77. Mgr. Vladimíra Zajacová, Odeská 7, 036 01 Martin

2 047,05

3,03

316,35

67 454,44

100,00 10 424,44

Deň vydania: 12.08.2016

K018713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Damin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkomoravská 20, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Krížna 56, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2016 - S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/10/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Oznámenie o vyhlásení 2. kola verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu
JUDr. Marek Morochovič, konkurzný správca úpadcu Miroslav Damin, nar. 28.09.1979, bytom Veľkomoravská
20, 901 01 Malacky, v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového
konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu, zverejneného
v Obchodnom vestníku č. 106/2016 z 2.6.2016 a to položiek pod. č. 4 až 21.
Verejné ponukové konanie sa uskutoční za nasledovných podmienok:
a/ podmienky ponukového konania:
a) Podrobné podmienky speňažovania, informácie o predávanom majetku poskytne správca.
b) Hnuteľné veci zapísané v súpise všeobecnej podstaty sa budú speňažovať tak, že minimálna cena ponuky je
znížená o 25% zo súpisovej hodnoty majetku zverejneného v Obchodnom vestníku.
c) Ponuka záujemcu musí obsahovať návrh kúpnej ceny, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné
meno, sídlo, IČO, DIČ, platný výpis z obchodného alebo živnostenského registra, doklad o zaplatení zálohy na
kúpnu cenu vo výške 30 % v prospech účtu správcu, (IBAN: SK27 1100 0000 0026 1810 4126), číslo účtu
záujemcu, na ktorý je možné vrátiť zálohu v prípade neúspechu a adresu pre elektronickú komunikáciu (email), na
ktorú môžu byť zasielané výzva a oznámenia.
d) Ponuky musia byť doručené v zalepenej obálke s označením: „Ponukové konanie č. 2 – 4K/10/2016-S1145 –
KONKURZ – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 15. dňa od zverejnenia oznámenia do 14.00 hod. do sídla správcu. Za
deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po zverejnení v Obchodnom
vestníku. Na ponuky predložené po uvedenom termíne správca nebude prihliadať.
e) Súčasťou ponuky musí byť návrh cenovej ponuky v eurách spolu s dokladom o zaplatení zálohy na kúpnu cenu
vo výške 30 %.
f) Každý záujemca je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
g) Obhliadku predávaného majetku bude možné vykonať v termíne a v čase dohodnutom so správcom.
h) Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu nasledujúci deň po uplynutí lehoty na doručenie
ponúk. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka na uzatvorenie zmluvy o kúpe/predaji hnuteľnej veci
s najvyššou navrhovanou cenou.
ch) Správca do 5 dní odo dňa otvárania obálok oznámi elektronickými prostriedkami na oznámený email
zúčastneným osobám a príslušnému orgánu výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom
správca uvoľní vložené sumy najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
i) V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o kúpe/predaji
hnuteľnej veci, alebo neuhradí kúpnu cenu včas podľa pokynu správcu, uhradená záloha prepadne v prospech
podstaty.
j) Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako najvýhodnejšia, je povinný do 5 dní odo dňa
oznámenia výsledku ponukového konania na výzvu správcu uzatvoriť so správcom zmluvu o kúpe/predaji hnuteľnej
veci a v tejto lehote uhradiť celú ním navrhovanú kúpnu cenu.
k) Podmienkou nadobudnutia vlastníctva kupujúceho k predávanej hnuteľnej veci je úhrada celej navrhnutej kúpnej
ceny.
b/ ostatné informácie:
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podrobnejšie informácie o predávanom majetku je možné získať u správcu na emailovej adrese správcu:
morochovic@chello.sk s uvedením kontaktných údajov.

K018714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Damin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkomoravská 20, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Krížna 56, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2016 - S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/10/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
por. č.
24

Typ súpis. zložky majetku
Suma a mena
Popis majetkovej hodnoty
Súpisová hodnota majetku

iná majetková hodnota
415,30 EUR
zrážka zo mzdy za mesiac 07/2016
415,30 EUR

K018715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Košút
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňuš 755, 976 64 Beňuš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.3.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 16/2016 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 16/2016
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Správca dopĺňa poznámku o spornom zápise v súlade s ust. § 78 ods. 3 ZKR:

1)
Typ súpisovej položky majetku: pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 333 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Beňuš
Katastrálne územie: Beňuš
Číslo LV: 2554
Číslo parcely: KN 1906/118
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 10.000,- €
Tretia osoba: Lucia Košútová rod. Nemčoková, nar. 07.10.1974, Beňuš 755, 976 64 Beňuš
Zabezpečený veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO: 31 575 951,
Číslo zabezpečenia pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 5
Deň sporného zápisu: 09.08.2016
Dôvod sporného zápisu: písomný podnet tretej osoby
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Lucia Košútová rod. Nemčoková, nar. 07.10.1974,
Beňuš 755, 976 64 Beňuš

2)
Typ súpisovej položky majetku: pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 165 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Beňuš
Katastrálne územie: Beňuš
Číslo LV: 2554
Číslo parcely: KN 1906/188
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 10.000,- €
Tretia osoba: Lucia Košútová rod. Nemčoková, nar. 07.10.1974, Beňuš 755, 976 64 Beňuš
Zabezpečený veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO: 31 575 951,
Číslo zabezpečenia pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 5
Deň sporného zápisu: 09.08.2016
Dôvod sporného zápisu: písomný podnet tretej osoby
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Lucia Košútová rod. Nemčoková, nar. 07.10.1974,
Beňuš 755, 976 64 Beňuš

3)
Typ súpisovej položky majetku: stavba - rozostavaný dom
Štát: Slovenská republika
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obec: Beňuš
Katastrálne územie: Beňuš
Súpisné číslo: bez súpisného čísla
Číslo LV: 2554
Na parcele č.: KN 1906/188
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 51.232,31 €
Tretia osoba: Lucia Košútová rod. Nemčoková, nar. 07.10.1974, Beňuš 755, 976 64 Beňuš
Zabezpečený veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO: 31 575 951,
Číslo zabezpečenia pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 5
Deň sporného zápisu: 09.08.2016
Dôvod sporného zápisu: písomný podnet tretej osoby
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Lucia Košútová rod. Nemčoková, nar. 07.10.1974,
Beňuš 755, 976 64 Beňuš

Mgr. Robert Antal
správca

K018716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Roth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod lesom 1429/9, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 069 741
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, st.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2015 S1335
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jozef Jaroščák st. správca majetku dlžníka: Marcel Roth, nar. 01.10.1989, bytom Pod lesom 1429/9, 060 01
Kežmarok, podnikajúceho pod obchodným menom Marcel Roth, s miestom podnikania Pod lesom 1429/9, 060 01
Kežmarok, IČO: 47 069 741., sp.zn.: 1K/50/2015 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od
vyhlásenia konkurzu mu bola doručená dňa 09.08.2016 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Platiť sa
oplatí s.r.o., Košická 56, 821 02 Bratislava, IČO: 45684618:
·
·
·

Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1
Celková suma prihlásených pohľadávok 1.255,11 eur (z toho istina 1200,21 eur, úroky z omeškania 54,90
eur)
Poradie – iná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod – Neuhradené poplatky za poskytnuté služby na základe Zmluvy o poskytovaní verejných
služieb spolu s jej dodatkami zo dňa 14.01.2012 uzatvorenej medzi úpadcom a spoločnosťou Slovak
Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469. Rámcovou zmluvou o postúpení
pohľadávok zo dňa 27.08.2015 došlo k postúpeniu pohľadávok spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na veriteľa
Platiť sa oplatí s.r.o..

Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
V Bardejove dňa 09.08.2016

K018717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hovorič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lazianska 932/7, 039 01 Turčianske Teplice - Diviaky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.7.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Olekšák
Sídlo správcu:
Helsinská 33, 036 08 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2016/S1472
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Olekšák, správca dlžníka: Jozef Hovorič, narodený: 22.07.1986, bytom Lazianska 932/7, 039 01
Turčianske Teplice – Diviaky, v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 4K/11/2016 týmto v
zmysle § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zverejňuje číslo účtu, na ktoré je možné skladať kauciu pre účely popretia
pohľadávky veriteľom.
Číslo účtu (IBAN):

SK39 0200 0000 0036 9945 6055

Bankový ústav:

VÚB, a.s.

Kaucia je vo výške 350 EUR kaucia a veriteľ je povinný uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Martine, dňa 09.08.2016
JUDr. Marek Olekšák, správca

K018718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galaktická 24, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Luptáková
Sídlo správcu:
Mlynská 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/21/2016 S1687
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/21/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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JUDr. Viera Luptáková, IČO : 42326915, so sídlom kancelárie Mlynská 28, 040 01 Košice, správkyňa zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1687 (ďalej len „Správca“) ako konkurzný
správca úpadcu Iveta Vargová, nar. 12.08.1970, bytom Galaktická 24, 040 12 Košice, zast. JUDr. Marián Vojčík,
advokát, Mäsiarska 3, 040 01 Košice (ďalej len „Úpadca“)
oznamuje,
že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu
Úpadcu v kancelárii Správcu v úradných hodinách počas pracovných dní v čase od 08:30 do 12:00 hod a od 13:00
hod do 15:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu je možné podávať telefonicky na čísle
tel. 0905.211.660 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese viera.pohl@gmail.com
V Košiciach, dňa 9.8.2016
JUDr. Viera Luptáková, správca

K018719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galaktická 24, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Luptáková
Sídlo správcu:
Mlynská 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/21/2016 S1687
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/21/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako konkurzný správca úpadcu : Iveta
Vargová, nar. 12.08.1970, bytom Galaktická 24, 040 12 Košice, zast. JUDr. Marián Vojčík, advokát, Mäsiarska 3,
040 01 Košice (ďalej len „Úpadca“) Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.
30K/21/2016-218 zo dňa 25.07.2016 , bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a JUDr. Viera Luptáková, so
sídlom kancelárie Mlynská 28, 040 01 Košice, Slovenská republika (ďalej len „Správca“) bola ustanovená do funkcie
správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV 146/2016 s dátumom
vydania dňa 29.07.2016.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor Iveta Vargová, nar. 12.08.1970, bytom Galaktická 24, 040 12 Košice, zast. JUDr. Marián
Vojčík, advokát, Mäsiarska 3, 040 01 Košice, Slovak republic (hereinafter as „Debtor“), I am obliged to inform you
that with the resolution of the District Court Košice I, proc. no. 30K/21/2016-218, dated on 25th of July, 2016
bankruptcy procedure was declared on the Debtors assets and JUDr. Viera Luptáková, with its seat of office at
Mlynská 28, 040 01 Košice, Slovak Republic (hereinafter as „Bankruptcy trustee“) was appointed to the function of
bankruptcy trustee. The above mentioned resolution was published in in the Commercial bulletin No. 146/2016 on
29th of July 2016.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Viera Luptáková, so
sídlom kancelárie Mlynská 28, 040 01 Košice, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 040 01 Košice, Slovenská republika, k spisovej značke 30K/21/2016.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu,
poradia,
predmetu
a
právneho
dôvodu
vzniku
zabezpečovacieho
práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako Úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku Úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a
ustanovenie
zástupcu
písomne
oznámi
správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA“) the creditors of
the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the Bankruptcy trustee to the address JUDr. Viera Luptáková,
Mlynská 28, 040 01 Košice, Slovak Republic. Creditor shall lodge their claims in one original also to the Okresný
súd Košice [District Court Košice I], Štúrova 29, 040 01 Košice, Slovak Republic, to the proc. no. 30K/21/2016.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of creditor, about the name, surname and the domicile or
business name and registered office of Debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from
the Debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgment
of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of
claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the Bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor's
lodgment
will
not
be
considered
as
the
lodgment
of
claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie

právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as lodgement
of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy administrator after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other
rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The Bankruptcy trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the debtor.
JUDr. Viera Luptáková, správca Úpadcu/Bankruptcy trustee
Košice, August 9th, 2016

K018720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Cmarko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 197/80, 972 05 Sebedražie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/8/2016 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/8/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Mgr. Branislav Zemanovič, správca úpadcu Peter Cmarko, Lúčna 197/80, 972 05 Sebedražie, Slovenská republika,
dátum narodenia: 26.09.1981, sp. zn.: 40K/8/2016, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR
boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:

PROFI CREDIT SLOVAKIA, s.r.o., sídlo: Pribinova 25, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 792 752, a to:
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pohľadávka č. 4/P-1 prihlásená suma: 1800,27 EUR;
pohľadávka č. 4/P-2 prihlásená suma: 1800,27 EUR;
pohľadávka č. 4/P-3 prihlásená suma: 1335,32 EUR;
pohľadávka č. 4/P-4 prihlásená suma:

1335,32 EUR;

pohľadávka č. 4/P-5 prihlásená suma: 29,31 EUR;
pohľadávka č. 4/P-6 prihlásená suma: 29,31 EUR;
pohľadávka č. 4/P-7 prihlásená suma: 23,55 EUR;
pohľadávka č. 4/P-8 prihlásená suma: 23,55 EUR;

v Trenčíne, dňa 08.08.2016

Mgr. Branislav Zemanovič, správca

K018721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SIPOS okná, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 5, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 920 190
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/20/2011 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/20/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., ako správca úpadcu: SIPOS okná, s.r.o., so sídlom Dopravná 5, 955 01 Topoľčany,
IČO: 35 920 190, v súlade s ust. § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, týmto oznamujem, že došlo k doplneniu súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky
majetku:

1. peňažná pohľadávka
celková suma: 17,40 Eur
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mena: Euro
dlžník: Eva Bakytová
dôvod vzniku: pohľadávka vzniknutá z neuhradenej faktúry zo vzájomného obchodného styku
súpisová hodnota: 17,40 Eur

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
správca

K018722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Lengyel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 1, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K 26/2016 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/26/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku - všeobecná podstata pohľadávky z účtu v banke
Súpis
majetku
Dátum
Všeobecná
zápisu do
Zostatko Číslo
podstata súpisu
vá suma účtu
Pohľadávky
majetku
z účtu v
banke

Číslo
súpiso
vej
zložky

Dôvod
zápisu
do
súpisu
majetk
u

1

§
67
Nespotrebov
odsek 1
15. júl 2016 aná
časť
písm. a)
663,88 €
preddavku
ZKR

SK27
8360
5207
0042
0572
9856
SK27
§
67
8360
odsek 1 1.
august
5207
Úroky
písm. b) 2016
0,02 € 0042
ZKR
0572
9856
SK27
§
67
8360
odsek 1 1.
august Zrážka
z
5207
písm. b) 2016
dôchodku
42,53 € 0042
ZKR
0572
9856
SK27
§
67
8360
odsek 1 8.
august Zostatok na
5207
písm. b) 2016
účte
505,69 € 0042
ZKR
0572
9856

Mena Banka

EUR

mBank,
a.s.

EUR

mBank,
a.s.

EUR

mBank,
a.s.

EUR

mBank,
a.s.

Dôvod
majetku
osoby

zápisu
Označenie
3.
osoby

Označeni
e osoby v
prospech
Deň
Dôvod
ktorej
3.
sporné
sporného
svedčia
ho
majetku
pochybno
zápisu
sti
sporného
zápisu

Dátum Dôvod
vylúčen vylúče Výťažok
ia
zo nia zo získaný
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ia
zo nia zo získaný
súpisu súpisu speňažova
majetk majetk ním
u
u

Súpis majetku - všeobecná podstata
nehnuteľnosti (pozemky)
Dôvod
Číslo zápisu Dátum
súpiso do
zápisu do Číslo
vej
súpisu súpisu
parcely
zložky majetk majetku
u
§
67
odsek 1
1
30.6.2016 405/1
písm. a)
ZKR
§
67
odsek 1
2
30.6.2016 270
písm. a)
ZKR
§
67
odsek 1
3
30.6.2016 269
písm. a)
ZKR
§
67
odsek 1
4
30.6.2016 271
písm. a)
ZKR

Číslo
Výme
Kat.
Druh
listu
Register
ra v
územie/obec/štá
pozemku
vlastníct
m2
t
va

Dôvod
Rozsah
Súpisová zápisu Označeni
spoluvlastníck
hodnota v majetk e
3.
eho
podielu
EUR
u
3. osoby
úpadcu
osoby

E

orná pôda 5873 526

Blesovce/Blesovc
1/1
e/SR

C

vodné
plochy

1007 543

Blesovce/Blesovc
1152/217728
e/SR

1,00 €

E

trvalé
trávne
porasty

55403 543

Blesovce/Blesovc
1152/217728
e/SR

1,00 €

E

trvalé
trávne
porasty

32924 543

Blesovce/Blesovc
1152/217728
e/SR

1,00 €

Spolu
hodnota

5 873,00 €

5 876,00 €

Označenie
osoby
v
prospech
Dôvod
Dôvod Deň
Dátum
Výťažok
ktorej
vylúčeni
sporné sporné
vylúčenia
získaný
svedčí
a
zo
ho
ho
zo
súpisu
speňažen
pochybnos
súpisu
zápisu zápisu
majetku
ím
ť
majetku
sporeného
zápisu

V Bratislave, dňa 09. augusta 2016

JUDr. Martin Aksamit, správca

K018723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Jurišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Donnerova 717/29, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2015 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky z príjmov dlžníka v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zrážky z príjmov dlžníka v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie
máj 2016: súpisová hodnota 393,95 €

K018724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľuboš Janák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 29, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/36/2016 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/36/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Róbert Podhorský, správca úpadcu: Mgr. Ľuboš Janák, nar. 17.05.1962, trvale bydliskom Obchodná 29, 811
06 Bratislava, podľa § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamujem, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hraničná 12, 821 05, 4. poschodie v
úradných hodinách počas pracovných dní v časoch: od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese sídla, e-mailom: robert.podhorsky@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0918/186636.
Mgr. Róbert Podhorský, správca

K018725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K 53/2015 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K 53/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote
Správca konkurznej podstaty úpadcu RELCO s.r.o., Okružná 3239, 900 01 Modra, Slovenská republika, IČO:
36 541 818, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania sp. zn. 2K 59/2012, že v súlade s
ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala do
zoznamu pohľadávok nezabezpečené pohľadávky doručené po základnej prihlasovacej lehote, ktorá uplynula dňa
28.6.2016 :
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 7/3 - 7/7
Veriteľ: Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné nám. 12, 060 01 Kežmarok
IČO: 35 923 130
Por. č.

Istina €

3

256

4

192

5

96

Úroky

Úroky z omešk. €

Popl. z om.

Nákl z upl. €

Prihlásené celkom €
256
192

1,83

97,83
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6

77

5,14

82,14

7

66

5,14

71,14

SPOLU:

699,11

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 16/3
Veriteľ: Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
IČO: 00 215 759
Por. č.

Istina €

3

183,5

Úroky

Úroky z omešk. €

Popl. z om.

Nákl z upl. €

Prihlásené celkom €
183,5

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 53/1 – 53/64
Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava
IČO: 35 724 803
Por. č.

Istina €

Úroky

Úroky z omešk. €

Popl. z om.

Nákl z upl. €

Prihlásené celkom €

1

204

62,99

266,99

2

5208,01

192,97

5400,98

3

7935,3

1477,59

1338,48

10751,37

4

302,5

0,08

179,29

481,87

5

297,11

84,12

381,23

6

29,57

7,95

37,52

7

39,18

9,96

49,14

8

150

37,06

187,06

9

211,56

63,04

274,6

10

7

3,41

10,41

11

3,5

1,6

5,1

12

5,85

2,76

8,61

13

20,04

9,32

29,36

14

29,6

14,2

43,8

15

40,7

7,15

47,85

16

41,28

6,95

48,23

17

51,73

10,14

61,87

18

51,22

9,64

60,86

19

76,12

13,85

89,97

20

6

1,01

7,01

21

31,04

6,38

37,42

22

86,4

13,31

99,71

23

94,42

19,33

113,75

24

173,75

31,06

204,81

25

37,72

6,48

44,2

26

329

54,21

383,21

27

132

20,54

152,54

28

108,66

47,77

156,43

29

20,62

9,06

29,68

30

211,49

92,97

304,46

31

9407,09

8432,36

17839,45
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32

189,8

83,47

273,27

33

207,04

130,05

337,09

34

20,82

9,64

30,46

35

20,62

9,64

30,26

36

20,86

9,59

30,45

37

22,35

10,12

32,47

38

20,62

9,41

30,03

39

20,62

9,25

29,87

40

20,62

8,91

29,53

41

20,62

8,51

29,13

42

31,19

11,55

42,74

43

0,77

0,29

1,06

44

91,39

27,04

118,43

45

211,49

46,95

258,44

46

211,49

44,83

256,32

47

1,16

0,29

1,45

48

60,29

40,98

101,27

49

108,66

91,38

200,04

50

108,66

87,31

195,97

51

0,77

0,43

1,2

52

56,63

27,42

84,05

53

31,79

15,12

46,91

54

30,13

14,15

44,28

55

17,45

8,08

25,53

56

10,65

3,9

14,55

57

366,76

131,67

498,43

58

85,29

26,64

111,93

59

381,22

110,4

491,62

60

2

0,57

2,57

61

2

0,56

2,56

62

2

0,55

2,55

63

2

0,54

2,54

64

103,7

27,42

131,12

SPOLU:

41097,61

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 54/1 – 54/13
Veriteľ : Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava
IČO: 36 854 140
Por. č.

Istina €

Úroky

Úroky z omešk. €

Popl. z om.

Nákl z upl. €

Prihlásené celkom €

1

32865,12

6677,42

10421,08

193,25

50156,87

2

1068,96

122,24

134,39

193,25

1518,84

3

11872,72

1392,92

2035,75

56,64

15358,03

4

8000

1296,81

1618,49

186,56

11101,86

5

5745,93

1061,33

1412,82

193,2

8413,28

6

6500

7

19549,99

8

11650

9

12564

10

14974,8

73,94

15048,74

11

2065,15

208,39

2411,34

6500
1987,3

4556,86

6,65

26100,8
11650
12564
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592,26

193,25

Deň vydania: 12.08.2016

12

14618

13

71478,85

16142,14
71478,85

SPOLU:

248444,75

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 55/1 – 55/5
Veriteľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44 483 767
Por. č.

Istina €

Úroky

Úroky z omešk. €

Popl. z om.

Nákl z upl. €

1

325,98

325,98

2

383,22

383,22

3

961,87

961,87

4

1055,22

1055,22

5

1028,83

225

SPOLU:

Prihlásené celkom €

1253,83
3980,12

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 56/1 – 56/5
Veriteľ : RWE Gas Slovensko, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava
IČO: 44 291 809
Por. č.

Istina €

Úroky

Úroky z omešk. €

Popl. z om.

Nákl z upl. €

Prihlásené celkom €

1

1180,74

1180,74

2

1799,5

1799,5

3

3

3

4

3

5

88,24

3
184

SPOLU:

272,24
3258,48

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 57/1
Veriteľ: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36 442 151
Por. č.

Istina €

1

54,29

Úroky

Úroky z omešk. €

Popl. z om.

Nákl z upl. €

Prihlásené celkom €
54,29

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 48/195 – 48/250
Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
IČO: 35 937 874
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Úroky z omešk. €

Popl. z om.

Nákl z upl. €

Deň vydania: 12.08.2016

Por. č.

Istina €

Prihlásené celkom €

195

115,36

115,36

196

3,83

3,83

197

115,36

115,36

198

115,36

115,36

199

115,36

115,36

200

115,36

115,36

201

115,36

115,36

202

52,09

52,09

203

136,41

136,41

204

115,36

115,36

205

115,36

115,36

206

115,36

115,36

207

115,36

115,36

208

115,36

115,36

209

115,36

115,36

210

78,13

78,13

211

115,36

115,36

212

3 230,08

3 230,08

213

3 281,57

3 281,57

214

1 868,52

1 868,52

215

3 475,66

3 475,66

216

119,06

217

114,80

10

124,8

218

172,20

10

182,2

219

114,80

10

124,8

10

10

119,06

220
221

36,52

222

443,52

10

36,52
453,52

223

443,52

10

453,52

224

362,29

10

336,29

225

5 767,16

10

5777,16

226

5 756,93

10

5766,93

227

6 205,31

10

6215,31

228

5 984,02

10

5994,02

229

5 589,91

10

5599,91

230

5 024,17

10

5034,17

231

5 103,25

10

5113,25

232

4 891,53

10

4901,53

233

4 658,44

10

4668,44

234

16 075,07

10

16085,07

235

4 490,84

10

4500,84

236

13 341,03

10

13351,03

10

10

237
238

442,40

10

452,4

239

1 937,88

10

1947,88

240

1 320,48

10

1330,48

241

1 352,40

10

1362,4

242

5 073,07

10

5083,07

243

202,02

10

212,02

244

179,20

10

189,2

245

91,55

10

101,55

246

45,80

247

228,73

10

238,73

248

137,35

10

147,35

45,8
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Deň vydania: 12.08.2016

249

663,79

250

731,66

673,79
731,66

SPOLU:

111000,67

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 58/1 – 58/3
Veriteľ: Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 01 Bratislava
IČO: 35 709 332
Por. č.

Istina €

Úroky

Úroky z omešk. €

Popl. z om.

Nákl z upl. €

Prihlásené celkom €

1

762,7

2

325,35

177,44

45,5

985,64

28,87

19,5

3

535,34

373,72
535,34

SPOLU:

1894,70

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 59/1
Veriteľ: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
IČO: 35 730 978
Por. č.

Istina €

1

45604,38

Úroky

Úroky z omešk. €

Popl. z om.

Nákl z upl. €

Prihlásené celkom €
45604,38

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 60/1
Veriteľ: Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o., Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36 489 042
Por. č.

Istina €

1

22330,41

Úroky

Úroky z omešk. €

Popl. z om.

7986,73

Nákl z upl. €

Prihlásené celkom €

1655,6

31972,74

JUDr. Eva Bieliková, správca

K018726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IRO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 132 121
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kontšeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/3/2014 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/3/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.08.2016

6R/3/2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

JUDr. Oľga Kontšeková, správca úpadcu IRO, s. r. o., so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, IČO: 34 132
121, ustanovený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19. marca 2015 (OV 058/2015 zo dňa 25. marca
2015) týmto podľa ustanovenia § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov uverejňuje zápisnicu zo zasadnutia
veriteľského výboru nasledovne:
Spisová značka súdneho spisu: 6R/3/2014
Spisová značka správcovského spisu: 6R/3/2014 S1357
Úpadca: IRO, s.r.o.
so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
IČO: 34 132 121

Zápisnica zO ZASADNUTIA veriteľSKÉHO VÝBORU (Ďalej len „VV“)
Dátum a čas konania schôdze: 28.07.2016 o 10:00 hod.
Miesto konania schôdze: sídlo spoločnosti ABC staving s.r.o., Jedľová 255/15, 91105 Trenčín (predseda VV)
Zoznam prítomných veriteľov: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto
zápisnice
Začiatok schôdze: 10:00 hod.

Program:
1. Otvorenie
2. Uloženie záväzného pokynu na zápis pohľadávok úpadcu voči spoločnosti Renault Slovensko, spol. s r.o. do
súpisu majetkovej podstaty úpadcu
3. Uloženie záväzného pokynu na vymáhanie pohľadávok úpadcu voči spoločnosti Renault Slovensko, spol. s r.o.
4. Rôzne a záver

Otvorenie
Zasadnutie otvoril predseda VV. Konštatoval, že zasadnutia VV sa nezúčastnili všetci členovia VV. Zasadnutia VV
sa nezúčastnil jeden člen VV a to spoločnosť MAGENTA, s.r.o. VV je uznášaniaschopný, nakoľko je prítomná
väčšina členov VV.
Uznesenie č. 1
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko je prítomná väčšina členov VV.

Uloženie záväzného pokynu na zápis pohľadávok úpadcu voči spoločnosti Renault Slovensko, spol. s r.o. do
súpisu majetkovej podstaty úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľskému výboru bol predložený na vedomie Znalecký posudok č. 04/2016 vypracovaný znalcom Ing.
Jaroslavom Mrenicom, sídlo Mládežnícka 1435, 020 01 Púchov, ktorého spracovanie zdal Ivo Půček, bytom nám.
Míru 202, 696 42 Vracov, Česká republika, za účelom aktualizácie stanovenia všeobecnej hodnoty časti
nehmotného majetku, tvoreného nechráneným nehmotných majetkom (NM) (všeobecným know-how, klientskou
databázou a profesionálnym know-how) vo vlastníctve úpadcu spoločnosti IRO, s.r.o., so sídlom Štefánikova 70,
911 01 Trenčín za účelom zistenia jeho hodnoty pre právne účely. Na základe skutočností uvádzaných v Znaleckom
posudku ako aj s ohľadom na doterajší priebeh konkurzného konania, kedy do dnešného dňa nedošlo kzápisu
pohľadávok úpadcu voči spoločnosti Renault Slovensko, spol. s r.o. do súpisu majetkovej podstaty úpadcu dospel
Veriteľský výbor k rozhodnutiu, že podľa ustanovenia §82 ods. 2 písm. b) ZKR ako príslušný orgán na ukladanie
záväzných pokynov, je potrebné správcovi uložiť záväzný pokyn na zápis pohľadávok úpadcu voči spoločnosti
Renault Slovensko, spol. s r.o. so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 736 003 do súpisu majetkovej
podstaty úpadcu, avšak len vo výške v akej bola stanovená všeobecná hodnota časti nehmotného majetku úpadcu
podľa Znaleckého posudku č. 04/2016 a to vo výške 592.207,00 Eur, čo predstavuje aj vzniknutú ujmu, ktorá bola
spôsobená úpadcovi konaním spoločnosti Renault Slovensko, spol. s r.o.

Zároveň má Veriteľský výber za to, že pohľadávka voči spoločnosti Renault Slovensko, spol. s r.o. by mala byť
zapísaná do všeobecnej majetkovej podstaty úpadcu, nakoľko v oddelenej podstate sa nachádza dostatočne veľký
majetok a to nehnuteľný majetok vo vlastníctve Marcom-com s.r.o., IČO: 36 316 911,so sídlom Štefánikova 70,
Trenčín 911 05 zapísaný na LV č. 5108, okres Trenčín, obec Trenčín kat. územie Trenčín, a to pozemky parc. reg.
„C“: parc. č. 1341/3 o výmere 208 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 1341/4 o výmere 249
m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 1342/3 o výmere 510 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, par. č. 1342/4 o výmere 976 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 1342/9 o výmere
618 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, par. č. 1346 o výmere 254 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria a stavby súp. č. 415, na parc. č. 1342/3 druh stavby:14, popis stavby: dom, a stavby súp. č. 2926
na par. č. 1342/4 druh stavby:14, popis stavby: dom, v hodnote 886.000,00 Eur, z ktorého bude možné v celom
rozsahu uspokojiť pohľadávky zabezpečených veriteľov, pričom výťažok zo speňaženia majetku zapísaného
v oddelenej podstate postačí aj na uspokojenie nezabezpečených pohľadávok, t. j. nie je daný dôvod na to, aby
pohľadávka voči spoločnosti Renault Slovensko, spol. s r.o. bola zapísaná v oddelenej podstate.

Následne prítomní hlasovali o prijatí uznesenia na uloženie tohto záväzného pokynu.
Výsledky hlasovania:
Za: 2 členovia Veriteľského výboru
Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto

Uznesenie č. 2
Veriteľský výbor ukladá správcovi konkurznej podstaty úpadcu IRO, s.r.o., so sídlom Cintorínska 22, 811 08
Bratislava, IČO: 34 132 121, JUDr. Oľge Kontšekovej, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava,
záväzný pokyn na zápis pohľadávky úpadcu voči spoločnosti Renault Slovensko, spol. s r.o v celkovej výške
592.207,00 Eur, pričom výška tejto pohľadávky bola ustálená na základe vypracovaného Znaleckého posudku č.
04/2016, do súpisu všeobecnej majetkovej podstaty úpadcu.

Uloženie záväzného pokynu na vymáhanie pohľadávok úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Veriteľskému výboru bol predložený na vedomie Znalecký posudok č. 04/2016 vypracovaný znalcom Ing.
Jaroslavom Mrenicom, sídlo Mládežnícka 1435, 020 01 Púchov, ktorého spracovanie zdal Ivo Půček, bytom nám.
Míru 202, 696 42 Vracov, Česká republika, za účelom aktualizácie stanovenia všeobecnej hodnoty časti
nehmotného majetku, tvoreného nechráneným nehmotných majetkom (NM) (všeobecným know-how, klientskou
databázou a profesionálnym know-how) vo vlastníctve úpadcu spoločnosti IRO, s.r.o., so sídlom Štefánikova 70,
911 01 Trenčín za účelom zistenia jeho hodnoty pre právne účely. Na základe skutočností uvádzaných
v Znaleckom posudku č. 04/2016 ako aj s ohľadom na doterajší priebeh konkurzného konania, kedy do dnešného
dňa nedošlo k vymáhaniu pohľadávok úpadcu, ktoré eviduje voči spoločnostiRenault Slovensko, spol. s r.o., so
sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 736 003, dospel Veriteľský výbor k záveru, že podľa ustanovenia
§82 ods. 2 písm. b) ZKR ako príslušný orgán na ukladanie záväzných pokynov, je potrebné správcovi uložiť
záväzný pokyn na súdne vymáhanie pohľadávok úpadcu voči spoločnosti Renault Slovensko, spol. s r.o, avšak len
vo výške v akej bola stanovená všeobecná hodnota časti nehmotného majetku úpadcu podľa Znaleckého posudku
č. 04/2016 a to vo výške 592.207,00 Eur, čo predstavuje aj vzniknutú ujmu, ktorá bola spôsobená úpadcovi
konaním spoločnosti Renault Slovensko, spol. s r.o. Následne prítomní hlasovali o prijatí uznesenia na uloženie
tohto záväzného pokynu.

Výsledky hlasovania:
Za: 2 členovia veriteľského výboru
Proti: Nikto
Zdržal sa: Nikto

Uznesenie č. 3
Veriteľský výbor ukladá správcovi konkurznej podstaty úpadcu IRO, s.r.o., so sídlom Cintorínska 22, 811 08
Bratislava, IČO: 34 132 121, JUDr. Oľge Kontšekovej, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava,
záväzný pokyn na súdne vymáhanie pohľadávok úpadcu v celkovej výške 592.207,00 Eur, a to voči dlžníkovi
úpadcu, spoločnosti Renault Slovensko, spol. s r.o.,so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 736 003.

Rôzne a záver
Nakoľko prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda VV zasadnutie ukončil a poďakoval prítomným za
účasť.

Schôdza veriteľského výboru a záznam ukončený o 11:00 hod.

..........................................................
ABC staving s.r.o.
predseda veriteľského výboru

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 2 ZH s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 50, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 660 833
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/56/2014 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/56/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O výsledku dražby
zo dňa 12.07.2016

Prvá arbitrážna k.s., správca úpadcu 2 ZH s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 660 833, so sídlom Kollárova 50, 974 01
Banská Bystrica (ďalej ako „Úpadca“) oprávnená k zorganizovaniu dražby podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení
s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje podľa ust. § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoDD“) oznámenie o výsledku dražby:

Označenie Správcu

Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 795 364, značka
správcu: S 1429;
Správca Úpadcu: 2 ZH s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 660 833, so sídlom Kollárova 50,
974 01 Banská Bystrica

Navrhovateľ dražby:

Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 795 364, správca
konkurznej podstaty úpadcu, 2 ZH s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 660 833, so sídlom Kollárova 50, 974 01
Banská Bystrica.

Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Dátum konania dražby:
Čas konania dražby:

12.07.2016
09.00 hod.

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

Deň vydania: 12.08.2016

opakovaná dražba

Predmet dražby

Nehnuteľný majetok ktorého súpis bol zverejnený o Obchodnom vestníku č. 242/2014 zo dňa 18.12.2014 v
k. ú. Donovaly, obec Donovaly, okres Banská Bystrica, zapísaný na LV č. 3054:

Nebytový priestor NB 12-1 (bytový dom Šafrán)

Číslo NB Číslo vchodu Poschodie

Súpisné
domu

12-1

83

83

prízemie

číslo

bytového Parcela na ktorej je postavený bytový
Číslo LV Katastrálne územie
dom
parc. reg. „C“ č. 3425

3054

Donovaly

Spoluvlastnícky podiel nebytového priestoru NB 12-1 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového
domu číslo 83 (bytový dom Šafrán) o veľkosti 17133/327536.

Spoluvlastnícky podiel nebytového priestoru NB 12-1 k parcele reg. „C“ č. parc. 3425 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1438 m2 o veľkosti 17133/327536

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti: 1/1

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Hodnota Predmetu dražby bola zistená podľa:

Cena predmetu dražby bola stanovená Znaleckým posudkom č. 17/2016 vypracovaným znalcom Ing. Petrom
Puškárom, Kimovská 9360/34, 960 01 Zvolen znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie: odhad hodnoty
nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 914449 vo výške 48.378,72 Eur

Najnižšie podanie bolo stanovené vo výške 29.027,23 Eur

Výsledok dražby: Na dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie.

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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Licitátor: Ing. Vojtech Švantner, komplementár správcu konkurznej podstaty.

V Banskej Bystrici, dňa 15.07.2016

Prvá arbitrážna k.s.,
správcu úpadcu 2ZH s.r.o. „v konkurze“
Ing. Vojtech Švantner , komplementár

K018728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 2 ZH s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 50, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 660 833
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/56/2014 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/56/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O výsledku dražby
zo dňa 15.07.2016

Prvá arbitrážna k.s., správca úpadcu 2 ZH s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 660 833, so sídlom Kollárova 50, 974 01
Banská Bystrica (ďalej ako „Úpadca“) oprávnená k zorganizovaniu dražby podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení
s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje podľa ust. § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoDD“) oznámenie o výsledku dražby:

Označenie Správcu

Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 795 364, značka
správcu: S 1429;
Správca Úpadcu: 2 ZH s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 660 833, so sídlom Kollárova 50,
974 01 Banská Bystrica

Navrhovateľ dražby:
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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Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 795 364, správca
konkurznej podstaty úpadcu, 2 ZH s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 660 833, so sídlom Kollárova 50, 974 01
Banská Bystrica.

Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Dátum konania dražby:

12.07.2016

Čas konania dražby:

09.30 hod.

Dražba:

opakovaná dražba

Predmet dražby

Nehnuteľný majetok ktorého súpis bol zverejnený o Obchodnom vestníku č. 242/2014 zo dňa 18.12.2014 v
k. ú. Donovaly, obec Donovaly, okres Banská Bystrica, zapísaný na LV č. 3054:

Nebytový priestor NB 12-2 (bytový dom Šafrán)

Číslo NB Číslo vchodu Poschodie

Súpisné
domu

12-2

83

83

prízemie

číslo

bytového Parcela na ktorej je postavený bytový
Číslo LV Katastrálne územie
dom
parc. reg. „C“ č. 3425

3054

Donovaly

Spoluvlastnícky podiel nebytového priestoru NB 12-2 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového
domu číslo 83 (bytový dom Šafrán) o veľkosti 18619/327536.

Spoluvlastnícky podiel nebytového priestoru NB 12-2 k parcele reg. „C“ č. parc. 3425 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1438 m2 o veľkosti 18619/327536

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti: 1/1

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Hodnota Predmetu dražby bola zistená podľa:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Cena predmetu dražby bola stanovená Znaleckým posudkom č. 17/2016 vypracovaným znalcom Ing.
Petrom Puškárom, Kimovská 9360/34, 960 01 Zvolen znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie: odhad
hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 914449 vo výške 47.541,42
Eur

Najnižšie podanie bolo stanovené vo výške 28.524,85 Eur

Výsledok dražby: Na dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie.

Licitátor: Ing. Vojtech Švantner, komplementár správcu konkurznej podstaty.

V Banskej Bystrici, dňa 15.07.2016

Prvá arbitrážna k.s.,
správcu úpadcu 2ZH s.r.o. „v konkurze“
Ing. Vojtech Švantner, komplementár

K018729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 2 ZH s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 50, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 660 833
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/56/2014 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/56/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O výsledku dražby
zo dňa 12.07.2016

Prvá arbitrážna k.s., správca úpadcu 2 ZH s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 660 833, so sídlom Kollárova 50, 974 01
Banská Bystrica (ďalej ako „Úpadca“) oprávnená k zorganizovaniu dražby podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení
s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje podľa ust. § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoDD“) oznámenie o výsledku dražby:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Označenie Správcu

Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 795 364, značka
správcu: S 1429;
Správca Úpadcu: 2 ZH s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 660 833, so sídlom Kollárova 50,
974 01 Banská Bystrica

Navrhovateľ dražby:
Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 795 364, správca
konkurznej podstaty úpadcu, 2 ZH s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 660 833, so sídlom Kollárova 50, 974 01
Banská Bystrica.

Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Dátum konania dražby:

12.07.2016

Čas konania dražby:

10.00 hod.

Dražba:

opakovaná dražba

Predmet dražby

Nehnuteľný majetok ktorého súpis bol zverejnený o Obchodnom vestníku č. 242/2014 zo dňa 18.12.2014 v
k. ú. Donovaly, obec Donovaly, okres Banská Bystrica, zapísaný na LV č. 3054:

Nebytový priestor NB 12-3 (bytový dom Šafrán)

Číslo NB Číslo vchodu Poschodie

Súpisné
domu

12-3

83

83

prízemie

číslo

bytového Parcela na ktorej je postavený bytový
Číslo LV Katastrálne územie
dom
parc. reg. „C“ č. 3425

3054

Donovaly

Spoluvlastnícky podiel nebytového priestoru NB 12-3 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového
domu číslo 83 (bytový dom Šafrán) o veľkosti 5867/327536.

Spoluvlastnícky podiel nebytového priestoru NB 12-3 k parcele reg. „C“ č. parc. 3425 – zastavané plochy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel nebytového priestoru NB 12-3 k parcele reg. „C“ č. parc. 3425 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1438 m2 o veľkosti 5867/327536

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti: 1/1

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Hodnota Predmetu dražby bola zistená podľa:

Cena predmetu dražby bola stanovená Znaleckým posudkom č. 17/2016 vypracovaným znalcom Ing.
Petrom Puškárom, Kimovská 9360/34, 960 01 Zvolen znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie: odhad
hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 914449 vo výške 17.601,01
Eur

Najnižšie podanie bolo stanovené vo výške 10.566,60 Eur

Výsledok dražby: Na dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie.

Licitátor: Ing. Vojtech Švantner, komplementár správcu konkurznej podstaty.

V Banskej Bystrici, dňa 15.07.2016

Prvá arbitrážna k.s.,
správcu úpadcu 2ZH s.r.o. „v konkurze“
Ing. Vojtech Švantner, komplementár

K018730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hana Kabátová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 13, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.5.1973
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/54/2013 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/54/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca úpadcu týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods.3 ZoKR, že po
základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu nasledovná prihláška pohľadávky:
Dňa 28.07.2016 - veriteľa RECLAIM a.s., Bratislava, IČO: 46076760 v celkovej sume 36.183,50 EUR.
Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZoKR pod č. 168.
V Nitre, dňa 08.08.2016

K018731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FeCom s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukorelliho 2314/58, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 584 649
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/13/2016/S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/13/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu: FeCom s.r.o., so sídlom Kukorelliho 2314/58, 066 01 Humenné, IČO: 36 584 649
vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 1K/13/2016, týmto JUDr. Peter Nízky, správca S1345 oznamuje, že
nahliadať do správcovského spisu: 1K/13/2016/S1345 je možné v pracovných dňoch v úradných hodinách od 9.00
hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod. na adrese kancelárie správcu: Námestie slobody 2, 066 01
Humenné.

JUDr. Peter Nízky, správca

K018732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FeCom s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukorelliho 2314/58, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 584 649
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/13/2016/S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/13/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu (ďalej len „Úpadca“):
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu (ďalej len „Úpadca“):
FeCom s.r.o., so sídlom Kukorelliho 2314/58, 066 01 Humenné, IČO: 36 584 649 Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Prešov, č.k.: 1K/13/2016 zo dňa 20.06.2016 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
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 obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Prešov, No. 1K/13/2016 dated 20th of Jun 2016 bankruptcy procedure was declared on the Debtor – FeCom
s.r.o., so sídlom Kukorelliho 2314/58, 066 01 Humenné, IČO: 36 584 649.

Toto Uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 26.07.2016.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published on 26th of July 2016.
The bankruptcy was declared as of this date.

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 na Okresný súd Prešov, Grešova 3,
080 42 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania: 1K/13/2016 a v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr.
Peter Nízky, správca S1345, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, Slovenská republika. Prihláška sa podáva 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 dlžníka, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
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 procedure in one original to the Okresný súd Prešov ( District Court Prešov),
Grešova 3, 080 42 Prešov, Slovak Republic, to the No. 1K/13/2016 and in one original to the bankruptcy
trustee to the address: JUDr. Peter Nízky, správca S1345, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak
Republic. The lodgement of claim is submitted by designated registration form. The lodgement of claim has
to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and
of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate
and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgement of claim
has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about type, ranking, the legal cause of security and information about the object to
which the security is tied and amount to which the claim is secured. The claim has to be lodged in currency
named as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed
to the lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case
a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

113

Obchodný vestník 156/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.08.2016

lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or
an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim or lodgment
of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement period elapses. The trustee or the court do
not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of
claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the Europen Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments.

JUDr. Peter Nízky, správca

K018733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Števčať
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wuppertálska 9, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/5/2016/S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/5/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku
V súlade s ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) a ust. § 50 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR v znení neskorších predpisov, správca zverejňuje tento návrh konečného
rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu na majetok úpadcu: Ján Pasternák, nar.
29.08.21980, bytom Jilemnického 1137/16 , 04001 Košice:
Celková sumu výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu zapísaného do súpisu všeobecnej
podstaty: 7716,21 €.
Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do návrhu konečného rozvrhu výťažku: 1358,54 €.
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 6357,67 €.
Návrh konečného rozvrhu výťažku bol v zmysle ust. § 101 ods. 1 ZKR pred jeho zverejnením zaslaný zástupcovi
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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Do návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty môžu nezabezpečení veritelia úpadcu nahliadnuť
v kancelárii správcu, v pracovných dňoch počas úradných hodín. Termín nahliadnutia do návrhu konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty je vhodné vopred nahlásiť písomne, telefonicky na t.č.: 0905 305 672 alebo
elektronicky na adrese: simkojan@zoznam.sk.
V zmysle ust. § 101 ods. 1 ZKR správca na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
určuje zástupcovi veriteľov lehotu 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zástupca veriteľov môže v lehote určenej správcom
návrh konečného rozvrhu výťažku schváliť alebo môže v rovnakej lehote proti nemu uplatniť odôvodnené námietky.
Ak nezabezpečený veriteľ požiada zástupcu veriteľov o uplatnenie odôvodnenej námietky, zástupca veriteľov je
poviný námietku proti návrhu konečného rozvrhu výťažku uplatniť.
VÝZVA:
Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby v lehote a na adresu uvedenú vyššie mu oznámili svoje čísla účtov a
variabilných symbolov, pod ktorými má správca rozvrh výťažku odoslať. Po márnom uplynutí lehoty správca zašle
rozvrh výťažku na jemu známe čísla účtov veriteľov s uvedením čísla konkurzného konania ako variabilným
symbolom, prípadne poštovou poukážkou.
Ing. Ján Simko správca

K018734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vasiľ Dzadík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Litmanová 41, 065 31 Litmanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
A. Pavču 333, 027 32 Habovka
Spisová značka správcovského spisu: 1K/21/2016/S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/21/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca S1776 so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné v konkurznej veci vedenej na
Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 1K/21/2016, úpadcu: Vasiľ Dzadík, nar. 19.04.1951, bytom 065 31 Litmanová
41, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, sp. zn. 1K/21/2016 – veriteľom popierajúcich
pohľadávku iného veriteľa, že IBAN bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,-Eur pre
popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je takýto:
IBAN: SK63 0900 0000 0051 1646 2816
Kaucia sa platí vo výške 350,-Eur s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu, v správe pre prijímateľa – popretie pohľadávky. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia. Doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu. 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. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods. 7 písm. b)
musí byť podané na predpísanom tlačive.

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vasiľ Dzadík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Litmanová 41, 065 31 Litmanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
A. Pavču 333, 027 32 Habovka
Spisová značka správcovského spisu: 1K/21/2016/S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/21/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 1K/21/2016, úpadcu: Vasiľ Dzadík, nar.
19.04.1951, bytom 065 31 Litmanová 41 zvoláva: JUDr. Slavomír Tekeľ, správca S1776 prvú schôdzu veriteľov,
ktorá sa bude konať v sídle správcu na adrese: Lipová 1, 066 01 Humenné dňa: 23.09.2016 o 10.00 hod. s týmto
programom:
1. Otvorenie
2. Správa správcu o doterajšej činnosti
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Hlasovanie o výmene správcu v zmysle ustanovení § 36 ods. 1 ZKR
5. Záver
Pri prezencii predloží FO platný občiansky preukaz, zástupca PO predloží výpis z obchodného registra nie starší
ako 1 mesiac, splnomocnenec FO, resp. PO predloží úradne overené splnomocnenie na zastupovanie.
Prezencia sa uskutoční od 09.30 hod. do 09.50 hod.

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K018736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vasiľ Dzadík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Litmanová 41, 065 31 Litmanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/21/2016/S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/21/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej zložky majetku č. 1: Iná majetková hodnota
Popis: Finančná hotovosť
Celková suma: 1.900,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 1.900,00 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 08.08.2016

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K018737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Furjel "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúšovská 439, 027 01 Žaškov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2015 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY O NOVÚ SÚPISOVÚ ZLOŽKU MAJETKU
Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou - zrážka zo mzdy úpadcu u zamestnávateľa za mesiac jún 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 691,10 €
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 07.07.2016
Umiestnenie: účet správy podstaty

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou - zrážka zo mzdy úpadcu u zamestnávateľa za mesiac júl 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 534,87 €
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 09.08.2016
Umiestnenie: účet správy podstaty

JUDr. Gabriela Bírošová, správca
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