Obchodný vestník 163/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.08.2016

K019475
Spisová značka: 6K/17/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, so sídlom
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Peter Kukučka - PEMAR,
nar. 25.06.1963, bytom Rovniakova 1658/2, 851 01 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Kukučka - PEMAR, nar. 25.06.1963, bytom Rovniakova 1658/2, 851
01 Bratislava, občan SR
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Jana Kyseľová, so sídlom kancelárie Laurinská 3, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S 1778.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník (§ 19 ods. 2 ZKR). Odvolanie sa
podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. 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.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
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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7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Občianskeho súdnehoaporiadku).
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účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).

Okresný súd Bratislava I dňa 15.8.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K019476
Spisová značka: 6K/16/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, so sídlom
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SURCO-MARKETING, s. r.
o., so sídlom Kráľová pri Senci 269, 900 50 Kráľová pri Senci, IČO: 35 937 661
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: SURCO-MARKETING, s. r. o., so sídlom Kráľová pri Senci 269, 900
50 Kráľová pri Senci, IČO: 35 937 661, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§42 ods. 3 zákona 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 12.8.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K019477
Spisová značka: 6K/41/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jurčák Transport Spedition, s.r.o., so sídlom
Romanova 11, 851 02 Bratislava, IČO: 45 962 057, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Jurčák
Transport Spedition, s.r.o., so sídlom Romanova 11, 851 02 Bratislava, IČO: 45 962 057
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Jurčák Transport Spedition, s.r.o., so sídlom Romanova 11, 851 02
Bratislava, IČO: 45 962 057.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné
cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
dražbou podľa osobitného
predpisu.
a o zmene
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c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

Okresný súd Bratislava I dňa 16.8.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K019478
Spisová značka: 6K/42/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Hruška, nar. 27.06.1968, bytom Slnečná 342,
908 73 Veľké Leváre, občan SR o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Roman Hruška, nar.
27.06.1968, bytom Slnečná 342, 908 73 Veľké Leváre, občan SR
rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Roman Hruška, nar. 27.06.1968, bytom Slnečná 342,
908 73 Veľké Leváre, občan SR
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje
na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone
zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.

Okresný súd Bratislava I dňa 16.8.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K019479
Spisová značka: 6K/38/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Probst, nar. 25.05.1973, bytom Obchodná
10, 811 06 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: František Probst, nar.
25.05.1973, bytom Obchodná 10, 811 06 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: František Probst, nar. 25.05.1973, bytom Obchodná 10, 811 06 Bratislava, občan SR
predbežného správcu: AB restructuring k.s., so sídlom kancelárie Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava, zn.
správcu: S1611.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania
a vykonaných úkonoch,
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podrobnú
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písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 15.8.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K019480
Spisová značka: 4K/28/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: O.T.E.C. SR, s.r.o., so sídlom Oslobodenia 1068, 901
01 Malacky, IČO: 35 783 745, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: O.T.E.C. SR, s.r.o., so sídlom
Oslobodenia 1068, 901 01 Malacky, IČO: 35 783 745,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: O.T.E.C. SR, s.r.o., so sídlom Oslobodenia 1068, 901 01 Malacky, IČO:
35 783 745.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, značka
správcu S1211.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
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 ZKR).

2.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3.
ZKR).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1

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
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6.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj

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).
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5.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
6.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
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20.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí6 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
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práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Bratislava I dňa 17.8.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K019481
Spisová značka: 4K/34/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ing. Miroslav Mauer, s miestom podnikania Kapitulská
468/26, 917 01 Trnava, IČO: 30 373 182, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Shopping Village
Liptovský Mikuláš, s.r.o., so sídlom Rožňavská 12, 821 04 Bratislava, IČO: 43 971 601,
rozhodol

I.

Súd konanie zastavuje.

II.

Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania.

III.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: Ing. Miroslav Mauer, s miestom podnikania Kapitulská 468/26, 917 01
Trnava, IČO: 30 373 182, preddavok vo výške 1 659,70 €, vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg. 154/2016
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, a to po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu v I. a III. časti výroku odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti tomuto uzneseniu v II. časti výroku je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to
písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, 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 odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 15.8.2016
JUDr. Edita Sahánková, 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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K019482
Spisová značka: 4K/41/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810
00 Bratislava, IČO: 17 321 123, právne zast. SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., so sídlom kancelárie Štefánikova 8,
811 05 Bratislava, IČO: 36 853 186, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TORZO spol. s r.o., so
sídlom Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 718 935,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: TORZO spol. s r.o., so sídlom Šafárikovo námestie 4, 811 02
Bratislava, IČO: 35 718 935.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.8.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K019483
Spisová značka: 4K/37/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: IN VEST s.r.o., so sídlom Areál Duslo, objekt č. 2107, 927 03 Šaľa, IČO: 36 553 671, právne zast. JUDr. Lýdia Botorče, advokátka, so sídlom kancelárie Štúrova
884/24, 927 01 Šaľa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Enviro Lieskovec, a.s., so sídlom Štúrova
3, 811 02 Bratislava, IČO: 31 405 061,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Enviro Lieskovec, a.s., so sídlom Štúrova 3, 811 02 Bratislava, IČO: 31
405 061.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
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d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie 8sa prerušuje,
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začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 15.8.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K019484
Spisová značka: 4K/36/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: AÇAIMANIA Europe s.r.o., so sídlom Ulica Svornosti
42, 821 06 Bratislava, IČO: 45 481 458, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: F.B.A., s.r.o., so sídlom
Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: F.B.A., s.r.o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO:
47 347 651.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 15.8.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K019485
Spisová značka: 2R/1/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SMZ Kunová Teplica, s. r. o., sídl. Mlynské Nivy 48,
821 09 Bratislava, IČO: 36 193 810, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu dlžníka: SMZ Kunová Teplica,
s. r. o., sídl. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 36 193 810
rozhodol
Súd nahrádza súhlas skupiny č. 8 Skupina verejnoprávnych veriteľov s reštrukturalizačným plánom dlžníka SMZ
Kunová Teplica, s. r. o., sídl. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 36 193 810, o ktorom účastníci
reštrukturalizačného plánu hlasovali na zasadnutí schvaľovacej schôdze konanej dňa 21. 07. 2016.
Súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka SMZ Kunová Teplica, s. r. o., sídl. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava,
IČO: 36 193 810 v znení, o ktorom účastníci reštrukturalizačného plánu hlasovali na zasadnutí schvaľovacej schôdze
konanej dňa 21. 07. 2016.
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Súd nahrádza súhlas skupiny č. 8 Skupina verejnoprávnych veriteľov s reštrukturalizačným plánom dlžníka SMZ
Kunová Teplica, s. r. o., sídl. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 36 193 810, o ktorom účastníci
reštrukturalizačného plánu hlasovali na zasadnutí schvaľovacej schôdze konanej dňa 21. 07. 2016.
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Súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka SMZ Kunová Teplica, s. r. o., sídl. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava,
IČO: 36 193 810 v znení, o ktorom účastníci reštrukturalizačného plánu hlasovali na zasadnutí schvaľovacej schôdze
konanej dňa 21. 07. 2016.
Súd končí reštrukturalizáciu dlžníka SMZ Kunová Teplica, s. r. o., sídl. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 36
193 810.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.

Okresný súd Bratislava I dňa 17.8.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K019486
Spisová značka: 2K/8/2009
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Juraj Végeši nar. 19.02.1954,
bytom 986 01 Fiľakovo, Záhradnícka 1283/9, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Andrej Konkoľ, so sídlom
kancelárie 960 01 Zvolen, Š. Moyzesa 41, uznesením č. k. 2K 8/2009 - 225 zo dňa 19. 07. 2016 zrušil konkurz po
splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 08. 2016
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.08.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K019487
Spisová značka: 2R/2/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KOPAST s.r.o., so sídlom
Môťovská cesta 276/8450, 960 01 Zvolen, IČO: 36 048 666, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 7144/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ing. Veronika Škodová,
so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, uznesením č. k.
2R 2/2013 - 1356 zo dňa 20. 07. 2016
povolil vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484, namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Banská Bystrica) a namiesto pôvodného
veriteľa - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 08. 2016.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.08.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K019488
Spisová značka: 2K/60/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka BB - WOOD, s.r.o., so sídlom 974 01 Banská
Bystrica, Skuteckého 17, IČO: 47 890 100, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.
Sro, vložka č. 27158/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi BB - WOOD, s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 17,
IČO: 47 890 100
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.08.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K019489
Spisová značka: 2K/58/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Michal Vetrák, nar. 14. 07. 1990, bytom 992 01
Modrý Kameň, Strhárska 480/113, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Michal Vetrák, nar. 14. 07. 1990, bytom 992 01 Modrý Kameň,
Strhárska 480/113.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Alexandra Kasatkina so sídlom
kancelárie Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
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9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca
si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.08.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K019490
Spisová značka: 2K/59/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Mgr. Martin Kujan, nar. 22. 05. 1965, bytom 979
01 Rimavská Sobota, Malohontská 1075/18, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Mgr. Martin Kujan, nar. 22. 05. 1965, bytom 979 01 Rimavská Sobota,
Malohontská 1075/18.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Martina Vinarčíka, so sídlom
kancelárie Námestie Matice Slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca
si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
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 Banská Bystrica dňa 17.08.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K019491
Spisová značka: 30K/28/2016

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Prodati s.r.o., v likvidácii, so sídlom Hlavná 239, 072 06
Malčice, zast. likvidátorom JUDr. Rastislav Masnyk, MBA, Ždiarska 1443/2, 040 12 Košice - Nad Jazerom, zast.
JUDr. Tomáš Zaleta, nar. 03.04.1985, bytom Hanojská 4, 040 13 Košice, 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 zo dňa 03.08.2016:
Doložiť poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou
závierkou ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka, alebo likvidačnú účtovnú
súvahu, ktorou dlžník zistil, že majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu preddavku,
Doložil plnomocenstvo udelené likvidátorom,
Doložiť Zoznam majetku v zmysle ust. § 4 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Doložiť Zoznam záväzkov v zmysle ust. § 5 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Doložiť Zmluvne a iné prehľady v zmysle ust. § 6 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.,
Doložiť doklad o zaplatení preddavku na úhradu odmeny a nákladov predbežného správcu, alebo
preukázať, že navrhovateľ nie je povinný zaplatiť preddavok na úhradu odmeny a nákladov predbežného správcu.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 30K/28/2016 vo vyššie stanovej
lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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 16.8.2016
JUDr. Pavel Varga,
K019492
Spisová značka: 30K/42/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: EREZ s.r.o., so sídlom Trieda KVP 4, 040 23 Košice, IČO:
36 575 127 o návrhu správcu podstaty: Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Markušovská cesta 1, 052 01
Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1720 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Markušovská cesta 1, 052 01
Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1720 , paušálnu odmenu vo výške 2 323,57 EUR.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 17.8.2016
JUDr. Pavel Varga,
K019493
Spisová značka: 30K/42/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu EREZ s.r.o., so sídlom Trieda KVP 4,
040 23 Košice, IČO: 36 575 127 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol

V r a c i a úpadcovi k rukám správcu podstaty: Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1720, nespotrebovanú časť preddavku v sume
846,77 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 846,77 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 30.11.2015 pod položkou denníka D19 - 255/2015 správcovi podstaty, Mgr.
Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1720 na
účet SK3609000000005112317910 do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 17.8.2016
JUDr. Pavel Varga,
K019494
Spisová značka: 30K/40/2015

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MOST, s.r.o., so sídlom Južná trieda 48,
040 01 Košice, IČO:36 199 419 o návrhu správcu: JUDr. František Hadušovský, so sídlom kancelárie Akademika
Hronca 3, 048 01 Rožňava, zn. správcu: S804 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto:
rozhodol
P r i z n á v a správcovi JUDr. František Hadušovský, so sídlom kancelárie Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava,
zn. správcu: S804, paušálnu odmenu vo výške 4.182,43 € s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 17.8.2016
JUDr. Pavel Varga,
K019495
Spisová značka: 30K/40/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MOST, s.r.o., so sídlom Južná trieda
48, 040 01 Košice, IČO:36 199 419 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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48, 040 01 Košice, IČO:36 199 419 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
V r a c i a úpadcovi k rukám správcu podstaty: JUDr. František Hadušovský, so sídlom kancelárie
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava, zn. správcu: S804, nespotrebovanú časť preddavku v sume 783,91 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 783,91 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 30.11.2015 pod položkou denníka D19 - 257/2015 správcovi podstaty, JUDr.
František Hadušovský, so sídlom kancelárie Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava, zn. správcu: S804 na účet
SK2511110000001052393015 do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 17.8.2016
JUDr. Pavel Varga,
K019496
Spisová značka: 30K/18/2016
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa (žalobcu) Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice
proti odporcovi (žalovanému)
IČO: 36 623 814

M-ADVANTAGE COMMERCE s.r.o., so sídlom Slovenská 8, 071 01 Michalovce,

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 05.09.2016 o 9.00 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 18/B,

1. posch.

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

JUDr. Pavel Varga
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 16.08.2016
Za správnosť: Mária Šáriczka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 16.8.2016
JUDr. Pavel Varga,
K019497
Spisová značka: 30K/18/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice
proti dlžníkovi: M-ADVANTAGE COMMERCE s.r.o., so sídlom Slovenská 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36 623 814 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Slávka Molčanyiová, so sídlom kancelárie
Klokočov 45, 072 36 Klokočov, zn. správcu: S1270.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 16.8.2016
JUDr. Pavel Varga,
K019498
Spisová značka: 31K/49/2015

Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Zavadský,
narodený: 20.10.1985, trvale bytom: Moskovská 16/3879, 071 01 Michalovce, v konaní o návrhu na oddlženie

rozhodol
Návrh na povolenie oddlženia z a m i e t a .

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Návrh na povolenie oddlženia z a m i e t a .

Deň vydania: 23.08.2016

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v
troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 27.7.2016
JUDr. Július Tóth,
K019499
Spisová značka: 31K/10/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľubomír Ignác, narodený: 29.10.1971, trvale
bytom: Ruskov 446, 044 19 Ruskov, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Juraj Špirko, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01 Košice,
zn. správcu: S833 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 663,88 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR
evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka D19 - 36/2016 správcovi podstaty, JUDr. Juraj Špirko, so
sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01 Košice, zn. správcu: S833 na účet č. SK7275000000004019750918, do 3
dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 15.8.2016
JUDr. Pavel Varga,
K019500
Spisová značka: 31K/10/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Ľubomír Ignác, narodený: 29.10.1971, trvale
bytom: Ruskov 446, 044 19 Ruskov o návrhu na uloženie záväzného pokynu takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: JUDr. Juraj Špirko, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01 Košice, zn. správcu:
S833 povinnosť zvolať v lehote 5 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku schôdzu veriteľov
za účelom voľby zástupcu veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 15.8.2016
JUDr. Pavel Varga,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K019501
Spisová značka: 31K/45/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Eva Orosová, narodená: 18.08.1965, bytom: 46, 072 17 Malé
Raškovce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Eva Orosová, narodená: 18.08.1965, bytom:
46, 072 17 Malé Raškovce.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 16.8.2016
JUDr. Pavel Varga,
K019502
Spisová značka: 31K/33/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Peter Šmelko, nar.
05.06.1965, bytom Železničiarska 684/34, 949 01 Nitra, ktorého správcom je JUDr. Stanislav Barkoci, so sídlom
kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, o uložení poriadkovej pokuty, takto
rozhodol
Súd ukladá správcovi JUDr. Stanislav Barkoci, so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra poriadkovú pokutu vo
výške 300,00 eur, ktorú je povinný zaplatiť na účet Okresného súdu Nitra do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra dňa 16.8.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K019503
Spisová značka: 31K/62/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Szilárd Sütő, nar. 4.2.1972,
bytom Nábrežná 2, 940 01 Nové Zámky, ktorého správcom je: Mgr. Peter Zvara, adresa kancelárie Obchodná 2, 811
06 Bratislava, o uložení poriadkovej pokuty, takto
rozhodol
Súd ukladá správcovi Mgr. Peter Zvara, adresa kancelárie Obchodná 2, 811 06 Bratislava poriadkovú pokutu vo
výške 400,- eur, ktorú je povinný zaplatiť na účet Okresného súdu Nitra do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 17.8.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K019504
Spisová značka: 31K/13/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Róbert Major, nar. 25.7.1957,
bytom Andovská 5876/17E, 940 01 Nové Zámky, ktorého správcom je Mgr. Roman Nagy, Akademická 4, 949 01
Nitra, S1410, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.P r i z n á v a správcovi Mgr. Roman Nagy, Akademická 4, 949 01 Nitra, S1410, paušálnu odmenu v sume 663,88
eura.
II.U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu Mgr. Roman Nagy, Akademická 4, 949 01
Nitra, S1410, paušálnu odmenu v sume 663,88 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 30/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.8.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K019505
Spisová značka: 31K/1/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Mária Hansková, nar.
02.03.1966, bytom 934 05 Levice, Perecká 2965/6, ktorého správcom je JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Mária Hansková, nar.
02.03.1966, bytom 934 05 Levice, Perecká 2965/6, ktorého správcom je JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a správcovi JUDr. Miroslavovi Belicovi, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01
Nitra, S1208, paušálnu odmenu v sume 663,88 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu JUDr. Miroslava Belicu, so
sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, S1208, paušálnu odmenu v sume 139,95 eura zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 2/2016 do
3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 17.8.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K019506
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
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka:
ENTRA s.r.o., IČO: 36 789 747, so sídlom
Nitra, Štúrova č. 41/1419.
II.
10.

Ustanovuje do funkcie správcu: ADVO INSOLVENCY, k. s., IČO: 46772910, so sídlom Nitra, Hollého č.

III. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, na predpísanom tlačive v jednom rovnopise
správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn. 27K/16/2016. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / v ďalšom texte len ZoKR / ). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( §
28 ods. 6 ZoKR ). Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
IV. Ukladá správcovi povinnosť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu informovať veriteľov dlžníka: ENTRA
s.r.o., IČO: 36 789 747, so sídlom Nitra, Štúrova č. 41/1419, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40
Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
V. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
VI. Súd poučuje veriteľov, že prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, a to: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku
neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, vzor tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk> /.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. ( § 29 ods. 6 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ). 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 ZoKR ).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate ( § 28 ods. 7, ods. 8 ZoKR ).
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 ZoKR ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom ( § 23 ods. 1 ZoKR ). Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 ZoKR ).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 17.8.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K019507
Spisová značka: 32K/36/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky- dlžníčky: Mária Hegedüsová, nar. 23.4.1965, bytom Mierová 651,
946 01 Kameničná, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníčky: Mária Hegedüsová, nar. 23.4.1965, bytom Mierová
651, 946 01 Kameničná, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníčku Mária Hegedüsová, nar. 23.4.1965, bytom Mierová 651, 946 01
Kameničná.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.8.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K019508
Spisová značka: 32K/37/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Július Farkaš, nar. 22.6.1962, bytom Bajč 133, 946 54 Bajč,
právne zastúpený: Mgr. Elena Szabóová, advokátka, so sídlom kancelárie Hlavné námestie 7, Nové Zámky, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Július Farkaš, nar. 22.6.1962, bytom Bajč 133, 946 54 Bajč, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Július Farkaš, nar. 22.6.1962, bytom Bajč 133, 946 54 Bajč.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.8.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K019509
Spisová značka: 31K/49/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : ALPEA, spol. s r.o., IČO: 36 408 646,
so sídlom Janka Kráľa 47, 949 01 Nitra, ktorého správcom je SKP, k.s., so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949
01 Nitra, o návrhu správcu na udelenie súhlasu na vylúčenie majetku zo súpisu, takto
rozhodol
U d e ľ u j e správcovi súhlas na vylúčenie hnuteľného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č. Obchodnom
vestníku č. 64/2014 zo dňa 2.4.2014 pod č. K006240 v celkovej súpisovej hodnote spolu 605,75 eura zo súpisu
majetku všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 17.8.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K019510
Spisová značka: 31K/49/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : ALPEA, spol. s r.o., IČO: 36 408 646,
so sídlom Janka Kráľa 47, 949 01 Nitra, ktorého správcom je SKP, k.s., so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949
01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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so sídlom Janka Kráľa 47, 949 01 Nitra, ktorého správcom je SKP, k.s., so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949
01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi SKP, k.s., so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, paušálnu odmenu vo výške 2
323,57 eura.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu SKP, k.s., so sídlom kancelárie Janka Kráľa
104, 949 01 Nitra, paušálnu odmenu vo výške 640,46 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 74/2013, do 3 dní po právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 17.8.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K019511
Spisová značka: 32K/10/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Stavebná firma LAUKO, s.r.o. „
v konkurze“, so sídlom Cabajská 23, 949 01 Nitra, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom
kancelárie Radlinského 5, 949 01 Nitra, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi Mgr. Ing. Miroslavovi Zdychavskému, so sídlom kancelárie
Radlinského 5, 949 01 Nitra, odmenu v sume 796,66 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 312,89 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu Mgr. Ing. Miroslavovi
Zdychavskému, so sídlom kancelárie Radlinského 5, 949 01 Nitra, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu
v sume 1.109,55 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou
denníka D 19 - 21/2016 do 10 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ
preddavku - navrhovateľ do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd,
rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa 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).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.8.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K019512
Spisová značka: 2K/29/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TONAB plus, s.r.o., so sídlom 082 37 Široké
656, IČO: 45 511 748, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TONAB plus, s.r.o., so sídlom 082 37 Široké
656, IČO: 45 511 748, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie Slobody
2, 066 01 Humenné.
ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť záver, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok
dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a
uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka a posúdiť vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť
pohľadávok dlžníka;
ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
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 Prešov dňa 12.8.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K019513
Spisová značka: 4K/7/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov,
so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VAJEX výroba
vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok, so sídlom Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 672 019,
takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok, so
sídlom Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 672 019,
ustanovuje správcu: JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa,
ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 4K/7/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
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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
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pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v

aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
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vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu má dlžník právo podať odvolanie. Odvolanie je potrebné podať do 15 dní odo dňa doručenia
uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 17.8.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K019514
Spisová značka: 4R/2/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: A.L.K.Humenné, spol. s r.o., so sídlom Štefánikova 22,
Humenné 066 01, IČO: 36 471 046, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka A.L.K.Humenné, spol. s r.o., so sídlom Štefánikova 22, Humenné 066 01,
IČO: 36 471 046.
U s t a n o v u j e správcu Ing. Evu Orbanovú, so sídlom kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov.
V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie k sp. zn. 4R/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)
b)

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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založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,

rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie k sp. zn. 4R/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
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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)

právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu definovaného v § 10 ods. 1 ZKR,

b)

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,

c)

nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,

d)
prevod alebo prenájom majetku, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote
majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
g)
h)

právny úkon bez primeraného protiplnenia,
právny úkon ukracujúci záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,

i)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
j)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)

právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom,

l)

právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 10 000 EUR,

m)

uznanie popretej pohľadávky voči veriteľovi podľa § 124 ods. 7 ZKR.

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 č. 5 a 6
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, 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 ku 15-temu dňu každého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola reštrukturalizácia dlžníka povolená.
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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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, vestník
že jeho pohľadávka
do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ZKR).
Obchodný
163/2016 bola zapísanáKonkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 23.08.2016
Ukladá správcovi predkladať súdu podrobné písomné správy o stave reštrukturalizačného konania a o aktuálnom
stave obchodnej a finančnej situácie dlžníka, a to 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 CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 17.8.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K019515
Spisová značka: 28K/62/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Milan Reichmann, nar. 01.11.1975,
trvale bytom Morovnianska cesta 28, 972 51 Handlová, ktorého správcom je Mgr. Bohuslav Gelatka so sídlom
kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1582, o odvolaní správcu z funkcie
takto
rozhodol
Mgr. Bohuslav Gelatka so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1582
sa odvoláva z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 16.8.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K019516
Spisová značka: 40NcKR/14/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/14/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Radoslav Dírer, nar. 10.01.1989, bytom Pravenec č. 350/5, 972 16

Pravenec
nariaďuje pojednávanie
na deň 27.09.2016 o 9:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmenepredložte
a doplnení listiny,
niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
Na pojednávaní
ktoré
sa týkajú
tohto
konania
a nie
sú doposiaľ v prvopise
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Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.

na súde.

na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Obchodný vestník 163/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.08.2016

Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 16.8.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K019517
Spisová značka: 40NcKR/8/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/8/2016
Okresný súd Trenčín

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

v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
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dlžníka
Miroslav Sulo, nar. 25.04.1978, bytom Šafárikova 2737/20, 911 08 Trenčín

Predvolanie dlžníka
Obchodný vestník 163/2016
tejto veci uveďte

Konkurzy a reštrukturalizácie

NaDeň
všetkých
podaniach
v
vydania:
23.08.2016

spisovú značku : 40NcKR/8/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Miroslav Sulo, nar. 25.04.1978, bytom Šafárikova 2737/20, 911 08 Trenčín
nariaďuje pojednávanie

na deň 13.09.2016 o 11:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možnoVydáva
uložiťMinisterstvo
do 500 eur.
Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
eur.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
30 doneste so sebou.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz

a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne
príkaz
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Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 23.08.2016
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 16.8.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K019518
Spisová značka: 40NcKR/13/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/8/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Miroslav Staňo, nar. 20.03.1984, bytom Horná Poruba 397, 018 35 Horná

Poruba
nariaďuje pojednávanie
na deň 27.09.2016 o 9:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Podľa §a184
ods.a2doplnení
CSP ak
došlo kzákonov
odročeniu
pojednávania
z dôvodov
uvedených stranou
o zmene
niektorých
na svojom
webovom sídle:
www.justice.gov.sk

a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
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ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.

bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa 163/2016
§ 183 ods. 4 CSP ak súd Konkurzy
zistí, že stranou
uvedený dôvod na odročenieDeň
pojednávania
nie je
Obchodný vestník
a reštrukturalizácie
vydania: 23.08.2016
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 16.8.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K019519
Spisová značka: 40NcKR/10/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/10/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Štefan Rajčan, nar. 03.12.1960, bytom Malé Kršteňany č. 90, 958 03

Partizánske
nariaďuje pojednávanie
na deň 13.09.2016 o 11:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Podľa § a183
ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
32 aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať,

Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
Obchodný vestník 163/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 23.08.2016
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 16.8.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K019520
Spisová značka: 40NcKR/11/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/11/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Mária Vavríková, nar. 21.10.1962, bytom Trenčianska 293/38, 018 61

Beluša
nariaďuje pojednávanie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
na deň 27.09.2016
o 10:00
hod.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej 33
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nar. 21.10.1962, bytom Trenčianska
293/38, 018
61
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
23.08.2016

nariaďuje pojednávanie
na deň 27.09.2016 o 10:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

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 16.8.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K019521
Spisová značka: 40NcKR/12/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/12/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Juraj Škorňák, nar. 26.08.1968, bytom Komenského 666/11, 956 18

Bošany
nariaďuje pojednávanie
na deň 27.09.2016 o 10:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Vydáva
Slovenskej
republiky bez
podľaospravedlnenia
zákona č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
PodľaMinisterstvo
§ 101 ods.spravodlivosti
1, 3 CSP ak
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nedostaví
na pojednávanie,
výsluch
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o
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a
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niektorých
zákonov
na
svojom
webovom
sídle:
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znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
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dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Obchodný vestník 163/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 23.08.2016
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 16.8.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K019522
Spisová značka: 38K/43/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Mgr. Mária Godovičová, nar. 20.8.1970, trvale bytom
Trenčianska Turná 31, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Mgr. Mária Godovičová, nar. 20.8.1970,
trvale bytom Trenčianska Turná 31, takto
rozhodol
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Mgr. Mária Godovičová, nar. 20.8.1970, trvale bytom Trenčianska
Turná 31.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák.č. 7/2005 Z.z.).
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Trenčín dňa 17.8.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K019523
Spisová značka: 38K/42/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Roman Magál, nar. 20.6.1972, trvale bytom Hrubá Strana
1455, Bzince pod Javorinou, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Roman Magál, nar. 20.6.1972,
trvale bytom Hrubá Strana 1455, Bzince pod Javorinou, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Roman Magál, nar. 20.6.1972, trvale bytom Hrubá Strana 1455,
Bzince pod Javorinou.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák.č. 7/2005 Z.z.).
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Trenčín dňa 17.8.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K019524
Spisová značka: 38K/36/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MVDr. Ľuboslav Jurovic, nar.
28.01.1971, bydliskom 913 05 Štvrtok, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Martina Valková so sídlom
kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu S1402, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po
splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu MVDr. Ľuboslav Jurovic, nar. 28.01.1971, bydliskom 913 05 Štvrtok sa zrušuje po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 17.8.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K019525
Spisová značka: 38K/36/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka MVDr. Ľuboslav Jurovic, nar. 28.01.1971, bydliskom 913
05 Štvrtok, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka MVDr. Ľuboslav Jurovic, nar. 28.01.1971, bydliskom 913 05 Štvrtok, na povolenie
oddlženia sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§355 ods. 2 C.s.p., § 357 C.s.p.).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
spôsobom (§ Vydáva
199 zák.
č. 7/2005 Z.z.).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
37

Obchodný vestník 163/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.08.2016

Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§355 ods. 2 C.s.p., § 357 C.s.p.).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom (§ 199 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 17.8.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K019526
Spisová značka: 5K/7/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. David Beleščák, nar. 31.12.1983,
bytom 023 51 Raková 34, podnikajúci pod obchodným menom: Mgr. David Beleščák - B Transport, s miestom
podnikania: 023 51 Raková 34, IČO: 45256080, právne zastúpeného advokátskou kanceláriou: Advokátska
kancelária JUDr. Miroslav Stopka s.r.o., so sídlom Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca, IČO: 36 866 849, správcom
ktorého je: JUDr. Jozef Šamaj, so sídlom kancelárie: Raková 683, 023 51 Raková, takto
rozhodol
Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 155/2015 zo dňa 13.08.2015
(opravený v Obchodnom vestníku č. 205/2015 dňa 26.10.2015), a to:
1.Plazmový televízor Panasonic, uhlopriečka 105cm v súpisovej hodnote 300,- eur.
2.Počítač HP v sume (súpisovej hodnote ) 50,- eur
3. Laserové farebné multifunkčné farebné zaradenie Epson v súpisovej hodnote 50,- eur
4 .Laserové čiernobiele multifunkčné zariadenie Samsung v súpisovej hodnote 50,- eur
5.Tablet Prestigio 7,0 Ultra v súpisovej hodnote 50,- eur
6.Tablet Prestigio 7,0 Prima Duo 3G v súpisovej hodnote 50,- eur
7. Notebook Toshiba 15, r.v. 2013 v súpisovej hodnote 50,- eur
je správca povinný speňažovať jednotlivo alebo v jednom súbore nasledovným spôsobom:
a)
správca zverejní ponukové konanie v Obchodnom vestníku, pričom záujemca môže predložiť ponuku
na všetky veci, alebo na jednotlivé súpisové zložky samostatne,
b)
súbežne so zverejnením ponukového konania v Obchodnom vestníku zverejní správca
prostredníctvom bezplatnej inzercie jednotlivé veci na predaj za súpisovú hodnotu,
c)
lehota na podávanie ponúk bude 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania; ponuky sa budú
doručovať na adresu kancelárie správcu,
d)
každú ponuku zo strany záujemcu v reakcii na inzerciu zapíše správca do ponukového konania, o čom
záujemcu poučí,
e)
ponuku v reakcii na zverejnenie ponukového konania v obchodnom vestníku správca zapíše do ponúk
v rámci ponukového konania, o čom záujemcu poučí,
f)
ponúknutá kúpna cena v rámci inzercie a ponukového konania nesmie byť nižšia ako je 100 %
súpisovej hodnoty dotknutej súpisovej zložky, resp. pri predaji v jednom súbore 100% súpisovej hodnoty súboru
majetku,
g)
ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny, označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje,
h)
vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk, o
čom bude bezodkladne informovať súd. So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za dodržania
predchádzajúcich podmienok správca uzavrie kúpnu zmluvu.
i)
kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy,
j)
v prípade, ak víťazný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu, osloví správca ďalšieho záujemcu, ktorý
predložil najvyššiu ponuku,
k)
vyhlasovateľ - správca oboznamuje záujemcov, že ponúkané hnuteľné veci sa predávajú v stave v
akom sú a úspešný záujemca o ich kúpu, tieto veci po uzavretí zmluvy preberie v stave v akom sú na vlastné
prepravné náklady,
l)
v prípade neúspechu ponukového konania požiada správca súd o uloženie ďalšieho pokynu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomutovestník
uzneseniu
odvolanie nie je prípustné.

Deň vydania: 23.08.2016

Okresný súd Žilina dňa 16.8.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K019527
Spisová značka: 5K/7/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. David Beleščák, nar. 31.12.1983,
bytom 023 51 Raková 34, podnikajúci pod obchodným menom: Mgr. David Beleščák - B Transport, s miestom
podnikania: 023 51 Raková 34, IČO: 45256080, právne zastúpeného advokátskou kanceláriou: Advokátska
kancelária JUDr. Miroslav Stopka s.r.o., so sídlom Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca, správcom ktorého je: JUDr.
Jozef Šamaj, so sídlom kancelárie: Raková 683, 023 51 Raková, takto

rozhodol
Majetok uvedený v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Tatra-Leasing, s.r.o., IČO: 31
326 552, so sídlom: Černyševského 50, 851 01 Bratislava zverejnený v Obchodnom vestníku č. 155/2015 dňa
13.08.2015 (opravené dňa 15.08.2016 v Obchodnom vestníku č. 157/2016), a to úžitkové motorové vozidlo Peugeot
Boxer Furgon, jazdené, rok výroby 2012, biela farba, VIN: VF3YDPMFC12173571,
je správca povinný speňažiť v ponukovom konaní týmto spôsobom:
Výzvu na predkladanie ponúk s podrobným opisom speňažovanej veci (opis speňažovaného motorového vozidla
správca doplní o stav motorového vozidla - opotrebovanie, technický stav a o informáciu o počte najazdených
kilometrov) vrátane úplných podmienok ponukového konania je správca povinný zverejniť v Obchodnom vestníku.
Speňažované motorové vozidlo správca zároveň ponúkne na internetových stránkach, na ktorých sa bezplatne
zverejňujú ponuky predávaných ojazdených motorových vozidiel. Inzerované oznámenie musí obsahovať minimálne
informácie o predmete predaja, o lehote na podávanie záväzných návrhov a o možnosti poskytnutia bližších
informácií o predmete predaja, pričom zároveň bude doplnený o odkaz na podmienky ponukového konania
zverejnené v príslušnom Obchodnom vestníku. Správca zverejní ponuku na internetových portáloch až po zverejnení
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Realizáciu inzerátu na internete je správca povinný zabezpečiť tak, aby
záujemcovia o kúpu ponúkaného motorového vozidla mali dostatočný čas na podanie ponuky. Ponúknutá kúpna
cena musí byť minimálne vo výške 11.300,- eur. Správca je povinný zabezpečiť ohliadku predmetov predaja v
termíne a na mieste stanovenom v podmienkach ponukového konania. Ponuka sa bude podávať na adrese
kancelárie správcu s označením na obálke: PONUKOVÉ KONANIE - KONKURZ 5K 7/2015 - NEOTVÁRAŤ. Lehota
na podávanie záväzných ponúk bude stanovená na 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, pričom raz predloženú
ponuku nemožno dodatočne meniť alebo vziať späť. Vyhodnotenie ponuky (otváranie obálok) vykoná správca do 3
dní od skončenia lehoty na ich podávanie, správca o vyhodnotení ponúk spíše zápisnicu, ktorú bezodkladne odošle
príslušnému orgánu - zabezpečenému veriteľovi a Okresnému súdu Žilina. Správca uzavrie kúpnu zmluvu so
záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu sumu za splnenia podmienok ponukového konania, pričom náklady spojené s
nadobudnutím majetku bude znášať kupujúci. V prípade neúspechu ponukového konania je správca povinný
požiadať príslušný orgán o uloženie záväzného pokynu opätovne.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 16.8.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K019528
Spisová značka: 3K/28/2011

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MALTINETTO, s.r.o., so sídlom
Komenského 21, 010 01 Žilina, IČO: 36 420 654, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MALTINETTO, s.r.o., so sídlom
Komenského 21, 010 01 Žilina, IČO: 36 420 654, takto
rozhodol
Ustanovuje správcu: JUDr. Peter Tonhauser, so sídlom kancelárie Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 16.8.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K019529
Spisová značka: 2K/9/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: MODEprodukt s.r.o., so
sídlom Nám. Slobody 1476/12, 034 01 Ružomberok, IČO: 46 481 478, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: MODEprodukt s.r.o., so sídlom Nám. Slobody 1476/12,
034 01 Ružomberok, IČO: 46 481 478.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO:
46 404 503
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina k sp. zn. 2K 9/2016.
IV. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka: MODEprodukt
s.r.o., so sídlom Nám. Slobody 1476/12, 034 01 Ružomberok, IČO: 46 481 478, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje,
podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku
/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom /§ 23 ods. 1 ZKR/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo
názov
a sídlo veriteľa
a úpadcu,
právny
dôvod
vzniku
pohľadávky,
poradie
uspokojenia
pohľadávky zo
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Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za
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Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 1, 2. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2
ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol
inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku
v základnej
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate /§ 28 ods. 7, 8 ZKR/.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Žilina dňa 16.8.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca, v.z. JUDr. Jaroslav Macek, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K019530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Jaroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horenická 53, 020 61 Lednické Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.7.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/59/2015 S285
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/59/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní ďalšej schôdze veriteľov
JUDr. Jozef Hurtiš , správca úpadcu Pavol Jaroš, na. 11.7.1969, bytom Horenická 53, Lednické Rovne 02 061
zvoláva v zmysle ust. §34 ZKR ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 23.septembra 2016 o 10.00 hod.
v Prievidzi na ul. Matice Slovenskej č. 17, v sídle kancelárie správcu konkurznej podstaty. Program schôdze
veriteľov je nasledovný :
1.Prezentácia, otvorenie ďalšej schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, do konania ďalšej schôdze veriteľov
3.Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 ZKR
5.Rôzne, záver
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia fyzické osoby sú povinný pri prezentácií predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby aktuálny
výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho
orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinný predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.

K019531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Dzurila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská Javorina 51, 059 56 Tatranská Javorina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/67/2014 S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/67/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznamenie o výsledku dražby nehnuteľností úpadcu v 3. kole - konanej 15.08.2016
Správca konkurznej podstaty úpadcu: Tomáš Dzurila, bytom Tatranská Javorina č. 51 - z dôvodu neúspešnosti
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Správca konkurznej podstaty úpadcu: Tomáš Dzurila, bytom Tatranská Javorina č. 51 - z dôvodu neúspešnosti
opakovanej dražby konanej 16.6.2016 vyhlasil 3. kolo dražby v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) a ods. 6 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ZKR), za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o dobrovoľných
dražbách (ďalej tiež len zákon) na predaj nehnuteľného majetku úpadcu: spoluvlastníckych podielov na
nehnuteľnostiach - pozemkoch registra "C" a "E" nachádzajúcich sa v kat. úz. Arnutovce, okr. Spišská Nová Ves a
registra "E" v kat. úz. Spišský Štvrtok, okr. Levoča, druh pozemkov: zastavané plochy a nádvoria, trvalé trávne
porasty a orná pôda, zapísaných do súpisu oddelenej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 30/2015 z
13.02.2015, K 003369, za nasledovných podmienok:
Navrhovateľ dražby a dražobník: JUDr. Oľga Michalíková, správca
Miesto otvorenia dražby: sídlo správcu - Jarkova 89, 080 01 Prešov
Dátum a čas otvorenia dražby:

15.08.2016 o 1400 hod.

Predmet dražby: Súbor majetku - spoluvlastnícke podiely úpadcu na pozemkoch v kat. úz. Arnutovce,
okr. Spišská Nová Ves a v kat.úz. Spišský Štvrtok, okr. Levoča
Cena predmetu dražby: súpisová hodnota - uvedená v súpise majetku oddlenej podstaty celkom: 44 094,47 €.
Najnižšie podanie: 10 % súpisovej hodnoty majetku,
s možnosťou jeho zníženia v prípade nepodania ponuky
Minimálne prihodenie: 50,00 €
Dražobná zábezpeka: 100 €, ktorú účastník dražby je povinný zložiť na účet úpadcu vedenom v ČSOB,
čís.: IBAN SK067500 0000 0040 21083813, príp. v hotovosti do pokladne správcu
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: pred začatím dražby. Dražobná zabezpeka sa započítava na úhradu ceny
dosiahnutej v dražbe. Dražobnú zábezpeku vráti správca (dražobník) účastníkovi dražby, ktorý sa nestal
vydražiteľom v lehote 7 pracovných dní od skončenia dražby. Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad
o zaplatení dražobnej zábezpeky.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením v lehote 7 dní od
skončenia dražby, a to poukázaním na vyššie uvedený účet úpadcu.
Ohliadka predmetu dražby:
Dátum a čas ohliadky je nutné dohodnúť vopred so správcom - na č.t.: 0903021980
Organizačné opatrenia:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách, dostavi sa na miesto začatia konania dražby s cieľom urobiť podanie a predloží dražobníkovi :
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle tohto oznámenia,
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. , ak to
nevyplýva z iného doloženého dokladu
c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený
konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako jeden mesiac,
e) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom: špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v
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zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v
mene zastúpeného na dražbe.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak uhradi vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k
predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu tým spôsobenú, náhradu
ktorej dražobník je oprávnený čerpať zo zloženej dražobnej zábezpeky. V prípade úhradenia ceny dosiahnutej
vydražením, dražobník odovzdá vydražiteľovi rovnopis alebo osvedčený odpis notárskej zápisnice, ktorou bol
osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu
dražby momentom udelenia príklepu licitátorom a podkladom na zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa na
príslušnom Okresnom úrade Katastrálny odbor.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti
dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu. Ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáchaním trestného činu, je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná to oznámiť príslušnému Okresnému úradu
Katastrálny odbor.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1. sú: navrhovateľ dražby - dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2.
4. Ak vydražiteľ zmarí dražbu alebo súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo jeho príčinou konanie
inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba,
ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu ohliadku predmetu dražby.
Notár osvedčujúci priebeh dražby :
JUDr. Ján Marušin, sídlo:Slovenská 69, 080 01 Prešov
Priebeh dražby:
Dražby sa zúčastnil jeden účastník - spôsobilý dražiť
Najnižšie podanie: 10 % súpisovej hodnoty majetku - nebolo podané
Dražobník a licitátor podľa oznámených podmienok dražby preto najnižšie podanie znížil
Jediný účastník dražby podal cenovú ponuku, ktorému po následnej výzve dražobníka, bol udelený priklep
Výsledok dražby: Predmet dražby bol vydražený
Cena dosiahnutá vydražením: 830,00 €
Bližšie infomácie: správca, t.č. 0903021980, 0517781570, e-mail: michalikovaolga@gmail.com
JUDr. Oľga Michalíková, správca
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K019532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kostelník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 16, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/7/2015 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/7/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Opätovné stanovenie hodnoty majetku zapísaného do súpisu majetku oddelenej podstaty
V zmysle ust. §-u 77 ods. 6 ZoKR a ust. §-u 76 ods. 3 ZoKR, správca zverejňuje oznam o opätovnom stanovení
hodnoty majetku zapísaného do súpisu majetku oddelenej podstaty zo dňa 22.07.2015, zverejneného v OV č.
144/2015 dňa 29.07.2015 pod číslom zverejnenia K016822 a aktualizovaného dňa 13.06.2016, zverejnené v OV č.
116/2016 dňa 16.06.2016 pod číslom zverejnenia K014239.
Opätovná hodnota majetku zapísaného do súpisu majetku oddelenej podstaty bola stanovená ako všeobecná
hodnota na základe Znaleckého posudku č. 116/2016 zo dňa 01.08.2016 vyhotoveného znalcom Ing. Andrea
Tatárová, ev. číslo znalca: 914851.
Názov zabezpečeného veriteľa:
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026
Pozemok
Druh pozemku: Záhrady; výmera (m2): 754 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Levice; Obec: Tekovské Lužany;
Názov katastrálneho územia: Tekovské Lužany; Číslo LV: 1043;
Parcelné číslo: 1815/10;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota majetku: 2.900,- EUR
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 419 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Levice; Obec: Tekovské Lužany;
Názov katastrálneho územia: Tekovské Lužany; Číslo LV: 1043;
Parcelné číslo: 1815/63;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota majetku: 1. 600,- EUR
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 17 m2;
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Štát: Slovenská republika; Okres: Levice; Obec: Tekovské Lužany;
Názov katastrálneho územia: Tekovské Lužany; Číslo LV: 1043;
Parcelné číslo: 1815/84;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota majetku: 100,- EUR
Stavba
Popis stavby: Rodinný dom; Súpisné číslo: 52; Na parcele číslo: 1815/63;
Štát: Slovenská republika; Okres: Levice; Obec: Tekovské Lužany;
Názov katastrálneho územia: Tekovské Lužany; Číslo LV: 1043;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota majetku: 10.000,- EUR

V Nitre, dňa 17.08.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca

K019533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Sedlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drevená 960/9, 949 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 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 júl 2016 o sumu 444,02 €

K019534
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
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Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- za mesiac júl 2016 o sumu 213,66 €

K019535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Táková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Adyho 2969/32, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.
Sídlo správcu:
Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2015 S1615
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za mesiac júl 2016 vo výške 169,88 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 169,88 Eur.
Dňa 13.08.2016
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., správca

K019536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Railway Casted Components a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 607 901
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, st.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2015 S1335
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o oprave písacej chyby:
V konkurznej veci úpadcu Railway Casted Components a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46607901 je
zvolaná schôdza veriteľov na deň 07.09.2016 o 10.00 hod.
Oznámenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 160/2016 zo dňa 18.08.2016 pod značkou K019141.
Správca opravuje písaciu chybu v hlavičke v časti Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jozef Jaroščák ml., kde
správne má byť uvedené JUDr. Jozef Jaroščák st..

V Bardejove dňa 18.08.2016
JUDr. Jozef Jaroščák st., správca
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K019537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivan Pandula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hôrky 159/6, 03843 Kláštor pod Znievom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1970
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5K/11/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/11/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty
Pozemky:

Druh
Trvalé
trávne porasty
Trvalé
trávne porasty
Trvalé
trávne porasty

Výmera
m2
1755
522
5045

Lesné pozemky

7405

Lesné pozemky

400

Lesné pozemky

5165

Lesné pozemky
Trvalé
trávne porasty
Trvalé
trávne porasty
Trvalé
trávne porasty
Trvalé
trávne porasty
Trvalé
trávne porasty
Trvalé
trávne porasty
Trvalé
trávne porasty
Trvalé
trávne porasty
Trvalé
trávne porasty
Lesné pozemky
Lesné pozemky

388
798
6168
917
2141
69920
19396
18814
902
611
2266
259

Lesné pozemky

583

Lesné pozemky

978

Lesné pozemky

593

Trvalé
trávne porasty
Trvalé
trávne porasty
Lesné pozemky

3930
1364
6615

v

Štát

Obec

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská

Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor

Katastrálne
územie
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor

pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
úpadcu

podiel Súpisová
hodnota

780

704

1/602

45,00 €

780

752/1

1/602

20,00 €

780

752/2

1/602

140,00 €

995

783/1

600/415200

40,00 €

995

783/2

600/415200

20,00 €

995

789

600/415200

50,00 €

995

818

600/415200

20,00 €

995

825

600/415200

20,00 €

995

827

600/415200

200,00 €

995

830

600/415200

20,00 €

995

839

600/415200

35,00 €

995

841/1

600/415200

500,00 €

995

841/2

600/415200

300,00 €

995

841/3

600/415200

330,00 €

995

841/101

600/415200

20,00 €

995

870

600/415200

20,00 €

995

872

600/415200

60,00 €

995

873

600/415200

10,00 €

995

875

600/415200

20,00 €

995

877

600/415200

20,00 €

995

879

600/415200

15,00 €

995

891/1

600/415200

50,00 €

995

891/2

600/415200

20,00 €

995

906/1

600/415200

70,00 €

pod
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Lesné pozemky

496

Lesné pozemky

428

Lesné pozemky

1989

Lesné pozemky

15768

Trvalé
trávne porasty
Lesné pozemky
Trvalé
trávne porasty
Trvalé
trávne porasty
Lesné pozemky

32028
2262
3615
2420
6007070

Lesné pozemky

883

Lesné pozemky

28397

Lesné pozemky

214044

Lesné pozemky

2886

Lesné pozemky

5212

Lesné pozemky

1301850

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Konkurzy a reštrukturalizácie
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom
Kláštor
Znievom

pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom
pod Kláštor
Znievom

pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
pod
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995

906/2

600/415200

20,00 €

995

908

600/415200

15,00 €

995

917

600/415200

60,00 €

995

920

600/415200

400,00 €

995

926

600/415200

800,00 €

995

927

600/415200

70,00 €

995

928

600/415200

95,00 €

995

929

600/415200

100,00 €

995

945/1

600/415200

2 000,00 €

995

945/2

600/415200

30,00 €

995

945/3

600/415200

450,00 €

995

945/4

600/415200

1 200,00 €

995

945/5

600/415200

80,00 €

995

945/6

600/415200

75,00 €

995

945/101

600/415200

1 400,00 €

LawService Recovery, k.s., správca

K019538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Kohut
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oščadnica 1738, 023 01 Oščadnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1975
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6K/9/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/9/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

II.

Sídlo/ bydlisko

LawService Recovery, k.s.

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Stráž

b) Orientačné/ súpisné číslo

223

c) Názov obce

Zvolen

d) PSČ

96001
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e) Štát

Deň vydania: 23.08.2016

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

Zoznam správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 1731

IV.

IČO/ dátum narodenia

47 817 003

B.
1.

Označenie navrhovateľov
I.

II.

Obchodné
priezvisko

meno/

meno

a

LawService Recovery, k.s.

Sídlo/ bydlisko

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Stráž

b) Orientačné/ súpisné číslo

223

c) Názov obce

Zvolen

e) Štát

Slovenská republika

d) PSČ

96001

III.

Zapísaný:

Zoznam správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 1731

IV.

IČO/ dátum narodenia

47 817 003

C.

Miesto konania dražby

Notársky úrad JUDr. Jozefa Oceľa, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

D.

Dátum konania dražby

30.09.2016

E.

Čas konania dražby

10:00

F.

Kolo dražby

prvé kolo dražby (nejedná sa o opakované kolo dražby)

G.

Predmet dražby

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel patriaci Radoslavovi Kohutovi, nar.: 29.06.1975, trvale bytom Oščadnica 1738, PSČ: 023 01
o veľkosti ½ k nehnuteľnostiam zapísaným na liste vlastníctva č. 8172 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre okres Čadca,
obec: Oščadnica, k.ú.: Oščadnica, a to:
·
rodinný dom, so súpisným číslom 1738, postavený na parcele registra „C“, číslo 1465/3,
·
rozostavaná garáž bez súpisného čísla, postavená na parcele registra „C“, číslo 1465/4,
·
parcela registra „C“, parcelné číslo 1465/1, druh pozemku: Záhrady, výmera: 661 m2,
·
parcela registra „C“, parcelné číslo 1465/3, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 116
m 2,
·
parcela registra „C“, parcelné číslo 1465/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria výmera: 40 m2.
Predmetom dražby je zároveň aj spoluvlastnícky podiel patriaci Zuzane Kohutovej, nar.: 08.04.1978, trvale bytom Oščadnica 1738, PSČ: 023
01 o veľkosti ½ k nehnuteľnostiam zapísaným na liste vlastníctva č. 8172 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre okres
Čadca, obec: Oščadnica, k.ú.: Oščadnica, a to:
·
rodinný dom, so súpisným číslom 1738, postavený na parcele registra „C“, číslo 1465/3,
·
rozostavaná garáž bez súpisného čísla, postavená na parcele registra „C“, číslo 1465/4,
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Deň vydania: 23.08.2016

·
·

parcela registra „C“, parcelné číslo 1465/1, druh pozemku: Záhrady, výmera: 661 m2,
parcela registra „C“, parcelné číslo 1465/3, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 116
m 2,
·
parcela registra „C“, parcelné číslo 1465/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria výmera: 40 m2.
Vyššie uvedené spoluvlastnícke podiely k nehnuteľnostiam sa dražia spolu ako nehnuteľnosť v podiele 1/1.

H.

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 1738 postavený na parcele č. 1465/3, okres: Čadca, obec Oščadnica, k.ú.: Oščadnica je jednopodlažný
dom s využitým podkrovím bez podpivničenia.
Dispozičné riešenie domu je nasledovné:
Na prvom podlaží sa nachádza kuchyňa s obývacou izbou, pracovňa, technická miestnosť a kúpeľňa. Na prvom podlaží sa nachádza vstup do
chodby, z ktorej vedie schodisko do podkrovia, do kúpeľne a následne do technickej miestnosti. Zo zádveria je priamo vstup do obývacej izby
spolu s kuchyňou a vpravo do pracovne. V obývačke sa nachádza murovaný krb s krbovou vložkou s výmenníkom, ktorý dodáva teplú vodu do
vykurovacieho systému. Z krbu sú vyvedené teplovzdušné rozvody do izieb v podkroví.
V podkroví sa nachádzajú tri izby a kúpeľňa.
Primárnym zdrojom vykurovania je elektrický kotol, osadený v technickej miestnosti prízemia, zdrojom TÚV je zásobníkový ohrievač vody. Ako
doplnkový zdroj tepla je určený krb a elektrické konvektory.
Rodinný dom je vybavený zabezpečovacím systémom, v izbách sú nainštalované rozvody internetu a káblovej televízie. V dome je inštalovaný
rozvod pre domový telefón.
Rozostavaná garáž bez súpisného čísla, postavená na parcele registra „C“, čísla 1465/4 je garáž položená na základových pásoch z prostého
betónu, pričom je čiastočne zateplená.

CH.

Opis stavu predmetu dražby

Stavba z roku 2005
Vek:
Životnosť stavby:
Predpokladaný
Opotrebenie:

rok

2016 - 2005 = 11 r.
100 r.
zániku
11 r. * 100 %/100 r. = 11 %

stavby:

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti, tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

I.

Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby
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Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby:
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Poznámka: Poznamenáva sa : Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva súd. exek. JUDr. Ing. Pavol Malík
EX 42/2008 - 4 z poverenia OS Čadca č. 5502*019354 zo dňa 25.6.2008 v prospech oprávneného TECHNIcomms, s.r.o., Bratislavská
117/48, Trenčín, IČO: 36320641 - 487/08
Poznámka: P - 21/2015 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva k nehnuteľnosti zo dňa 27.1.2015 súd.
exek. JUDr. Lucia Ďuricová EX 200/2014 z poverenia OS Čadca č. 5502059023 zo dňa 27.11. 2014 v prospech oprávneného Jozef Zemaník (
nar.26.4.1959 ) Staškov 197 zast: JUDr. Stopka , JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD, s.r.o.,Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca - 65/15
Poznámka: P - 86/2015 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 10.3. 2015 v prospech postupníka Debt Collector, s.r.o.,
Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 36 748 919 - 239/15 - 540/15
ČASŤ C: ŤARCHY
ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH POSTUPNÍKA Debt Collector, s.r.o. Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 36 748 919 NA ZABEZPEČENIE
POHĽADÁVKY HYPOTEKÁRNEHO ÚVERU Č.2003029980 PODĽA ZMLUVY Č.V 2221/03 ZO DŇA 14.10.2003-420/03 - 540/15
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva súd. exek. Mgr. Pinter Miroslav EX 404/07 z poverenia OS Čadca č. 5502*013338
zo dňa 28.9.2007 v prospech oprávneného exe,spoločnosť s ručením obmedzeným, Na Hrebienku 5, 811 02 Bratislava, IČO: 17 321 450 2/08
Rozhodnutie o zriadení záložného práva v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska ul. 21, 814 99 Bratislava, IČO:35 776 005 č.j. :
654/340/33-2393/08/Polk zo dňa 21.1.2008 na parcele KN č. 1465/1,1465/3 a 1465/4 vlastníka Kohut Radoslav, RadoK services, Oščadnica č.
1783, IČO: 41587740 - 245/08 Z - 48/2016 - Oznámenie o zmene konkurzného veriteľa zo dňa 05.01.2016 - 606/16
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva súd. exek. JUDr. Ing. Malík Pavol EX 42/2008 - 14 z
poverenia OS Čadca č. 5502 019354* zo dňa 25.6. 2008 - 563/08

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1602/08u-súdny exekútoru JUDr. Rudolf Krutý, poverenia OS Čadca č.
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Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1602/08u-súdny exekútoru JUDr. Rudolf Krutý, poverenia OS Čadca č.
5502016384 zo dňa 4.12.2008 v propsech oprávneného GE Money, a.s. Bratislava, IČO: 17324220-349/09
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva súd. exek. JUDr. Anna Dírerová EX 7/09-35 z poverenia OS Čadca č.
5502*016622 zo dňa 24.2.2009 v prospech oprávneného ROGIER a.s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, IČO: 35755733 - 522/09
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva súd. exek. JUDr. Mária Krasňanová EX 145/2010 - 13 z
poverenia OS Čadca č. 5502-026203 * zo dňa 13.4.2010 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Čadca, Štúrova č. 2078,
Čadca, IČO:30 807 484 vlastníka Kohut Radoslav (29.6.1975) Oščadnica 1783 - 340/10
Rozhodnutie o zriadení záložného práva v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska ul. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 č.j. :
654/340/14423/10/Polk zo dňa 6.4.2010 vlastníka Kohut Radoslav, RadoKservices, Oščadnica č. 1783, IČO: 41587740 - 227/10 - 249/10 Z 48/2016 - Oznámenie o zmene konkurzného veriteľa zo dňa 05.01.2016 - 606/16
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva súd. exek. JUDr. Mária Krasňanová EX 142/2010 - 14 z
poverenia OS Čadca č. 5502-026127 zo dňa 12.4.2010 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Čadca, Štúrova č. 2078,
Čadca, IČO:30 807 484 vlastníka Kohut Radoslav (29.6.1975) Oščadnica 1783 - 339/10
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva súd. exek. JUDr. Jozef Kaduch EX 1260/2010 - 21 z poverenia OS Čadca č. 5502
* 024626 zo dňa 1.7. 2010 v prospech oprávneného Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina 1, IČO:
36672297 vlastníka Radoslav Kohut r. Kohut (29.6. 1975)Oščadnica 1738 - 521/10
Rozhodnutie o zriadení záložného práva v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska ul. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 č.j. :
654/340/14158/11/Polk zo dňa 24.3.2011 na parcele KN č. 1465/1,1465/3 a 1465/4 vlastníka Kohut Radoslav, RadoK services, Oščadnica č.
1783, IČO: 41587740 - 461/11 - 485/11 Z - 48/2016 - Oznámenie o zmene konkurzného veriteľa zo dňa 05.01.2016 - 606/16
Rozhodnutie o zriadení záložného práva v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska ul. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 č.j. :
654/340/25298/11/Polk zo dňa 27.6. 2011 na parcele CKN č. 1465/1,1465/3 a 1465/4 vlastníka Kohut Radoslav, RadoK services, Oščadnica
č. 1783, IČO: 41587740 - 628/11 - 696/11 Z - 48/2016 - Oznámenie o zmene konkurzného veriteľa zo dňa 05.01.2016 - 606/16
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva súd. exek. JUDr. Mária Krasňanová EX 220/2011 - 14 z
poverenia OS Čadca č. 5502/028545 zo dňa 10.3. 2011 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Čadca, Štúrova 2078, Čadca,
IČO:30807484 - 629/11
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva súd. exek. Mgr. Ján Makita EX 89/08 z poverenia OS Čadca
č. 5502*014063 zo dňa 27.2. 2008 v prospech oprávneného IES – INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEMS s.r.o., IČO: 00 699 454,
Vajnorská 136, 831 04 Bratislava, zast. JUDr. Ján Kováč, advokát, Kolískova 1, 841 05 Bratislava - 60/12

Rozhodnutie o zriadení záložného práva v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska ul. 21, 814 99Bratislava, IČO: 35 776 005 č.
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Rozhodnutie o zriadení záložného práva v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska ul. 21, 814 99Bratislava, IČO: 35 776 005 č.
654/340/81061/11/Polk zo dňa 16.12. 2011 na dom čs. 1738 na CKN parcele č.1465/3 - 90/12 - 114/12 Z - 48/2016 - Oznámenie o zmene
konkurzného veriteľa zo dňa 05.01.2016 - 606/16
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva súd. exek. JUDr. Jozef Kaduch EX 760/2013 - 19 z poverenia OS Čadca č.
5502*045616 zo dňa 20.3. 2013 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Čadca 1, IČO: 35937874 - 294/13
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva súd. exek. JUDr. Rudolf Krutý EX 14699/12 z poverenia OS Čadca č. 5502040748
zo dňa 20.9. 2012 v prospech oprávneného GENERAL FACTORING, a.s., Košická, 821 08 Bratislava II, IČO: 35838825, v zast.:
HMG&PARTNERS, s.r.o. - 264/14
Z - 2280/2015 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 2.6. 2015 súd. exek. JUDr. Lucia Ďuricová EX 200/2014 z
poverenia OS Čadca č. 5502059023 zo dňa 27.11. 2014 v prospech oprávneného Jozef Zemaník, ( nar. 26.4. 1959 ) Staškov č. 197 - 796/15
ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH POSTUPNÍKA Debt Collector, s.r.o. Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 36 748 919 NA ZABEZPEČENIE
POHĽADÁVKY HYPOTEKÁRNEHO ÚVERU Č.2003029980 PODĽA ZMLUVY Č.V 2221/03 ZO DŇA 14.10.2003-420/03 - 540/15
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva súd. exek. Mgr. Pinter Miroslav EX 404/07 z poverenia OS Čadca č. 5502*013338
zo dňa 28.9.2007 v prospech oprávneného exe,spoločnosť s rečením obmedzeným, Na Hrebienku 5, 811 02 Bratislava, IČO: 17 321 450 2/08
Rozhodnutie o zriadení záložného práva v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska ul. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 č.j. :
654/340/33-2393/08/Polk zo dňa 21.1.2008 na parcele KN č. 1465/1,1465/3 a 1465/4 vlastníka Kohut Radoslav, RadoK services, Oščadnica č.
1783, IČO: 41587740 - 245/08
Z - 48/2016 - Oznámenie o zmene konkurzného veriteľa zo dňa 05.01.2016 - 606/16 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením
exekučného záložného práva súd. exek. JUDr. Ing. Malík Pavol EX 42/2008 - 14 z poverenia OS Čadca č. 5502 019354* zo dňa 25.6. 2008 563/08
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1602/08u-súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, poverenia OS Čadca č.
5502016384 zo dňa 4.12.2008 v prospech oprávneného GE Money, a.s. Bratislava, IČO: 17324220-349/09
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva súd. exek. JUDr. Anna Dírerová EX 7/09-35 z poverenia OS Čadca č.
5502*016622 zo dňa 24.2.2009 v prospech oprávneného ROGIER a.s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, IČO: 35755733 - 522/09
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva súd. exek. JUDr. Mária Krasňanová EX 220/2011 - 14 z
poverenia OS Čadca č. 5502/028545 zo dňa 10.3. 2011 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Čadca, Štúrova 2078, Čadca,
IČO:30807484 - 629/11
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva súd. exek. Mgr. Ján Makita EX 89/08 z poverenia OS Čadca
č. 5502*014063 zo dňa 27.2. 2008 v prospech oprávneného IES – INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEMS s.r.o., IČO: 00 699 454,
Vajnorská 136, 831 04 Bratislava, zast. JUDr. Ján Kováč,advokát, Kolískova 1, 841 05 Bratislava - 60/12

Rozhodnutie o zriadení záložného práva v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska ul. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 č.
654/340/81061/11/Polk zo dňa 16.12. 2011 na dom čs. 1738 na CKN parcele č. 1465/3 - 90/12 - 114/12
Z - 48/2016 - Oznámenie o zmene konkurzného veriteľa zo dňa 05.01.2016 - 606/16
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva súd. exek. JUDr. Jozef Kaduch EX 760/2013 - 19 z poverenia OS Čadca č.
5502*045616 zo dňa 20.3. 2013 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Čadca 1, IČO: 35937874 - 294/13
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva súd. exek. JUDr. Rudolf Krutý EX 14699/12 z poverenia OS Čadca č. 5502040748
zo dňa 20.9. 2012 v prospech oprávneného GENERAL FACTORING, a.s., Košická, 821 08 Bratislava II, IČO: 35838825, v zast.:
HMG&PARTNERS, s.r.o. - 264/14
Z - 2280/2015 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 2.6. 2015 súd. exek. JUDr. Lucia Ďuricová EX 200/2014 z
poverenia OS Čadca č. 5502059023 zo dňa 27.11. 2014 v prospech oprávneného Jozef Zemaník, ( nar. 26.4. 1959 ) Staškov č. 197 - 796/15
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Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Znalecký posudok, ktorý vypracovala Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská, Jilemnického 3995/21, 036 01 Martin, číslo znaleckého posudku
48/2016.
Znalec stanovil cenu predmetu dražby na 102.000,- EUR, slovom stodvatisíc EUR
K.

Najnižšie podanie

102.000,- EUR

L.

Minimálne prihodenie

1.000,- EUR

M.

Dražobná zábezpeka

a) výška
1.
2.
3.
4.

30.600,- EUR

prevodom na účet dražobníka
vkladom v hotovosti na účet dražobníka
poštou, formou peňažnej zásielky doručenej do vlastných rúk dražobníka
v hotovosti do pokladne dražobníka pred dražbou (upozorňujeme záujemcov, že lehota
končí otvorením dražby)

Účet dražobníka č. IBAN : SK98 0900 0000 0050 7594 4316, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s., platbu je potrebné identifikovať variabilným symbolom (VS) 692015. Pri fyzickej osobe
je nutné uviesť meno, priezvisko a rodné číslo a pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a IČO.
b) spôsob zloženia dražobnej
LawService Recovery, k.s., upozorňuje prípadných záujemcov, že bez vyššie uvedenej identifikácie
zábezpeky
nebude možné platbu správne identifikovať na účely splnenia požiadavky zloženia zábezpeky.
Dražobnú zábezpeku je možné zložiť v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky, a to dražobníkovi
alebo do notárskej úschovy.
Ak ide o bezhotovostný prevod, je čiastka odoslaná odpísaním z účtu odosielateľa pod podmienkou,
že bude pripísaná na účet príjemcu – dražobníka.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom.

1.

2.

3.
c) doklad preukazujúci zloženie
dražobnej zábezpeky
4.

5.
6.

pri prevode na účet - potvrdenie banky o prijatí príkazu na prevod sumy rovnajúcej sa výške
dražobnej zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod
podmienkou, že suma bude pripísaná na účet príjemcu (dražobníka) pred uplynutím lehoty
na zloženie dražobnej zábezpeky.
pri vklade v hotovosti - potvrdenie banky o vklade sumy rovnajúcej sa výške dražobnej
zábezpeky na účet dražobníka (dražobníka) s uvedením variabilného symbolu, a to pod
podmienkou, že suma bude pripísaná na účet príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie
dražobnej zábezpeky.
pri zaslaní poštou - potvrdenie pošty o prijatí peňažnej zásielky vo výške sumy rovnajúcej
sa výške dražobnej zábezpeky s uvedením variabilného symbolu, na doručenie do
vlastných rúk dražobníka, a to pod podmienkou, že zásielka bude spôsobilá na prevzatie
dražobníkom pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky.
predloženie záručnej listiny (banková záruka), v ktorej banka vyhlási, že sumu rovnajúcu sa
výške dražobnej zábezpeky, vydá dražobníkovi ak bude osobe, za ktorú sa záruka vydáva
udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej). Banka je
povinná plniť do 3 dní odo dňa udelenia príklepu a to bez výzvy dražobníka.
predloženie notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky do
notárskej úschovy, z ktorej bude zrejmé, že ak bude zložiteľovi udelený príklep (bez ohľadu
na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej) budú peniaze vydané dražobníkovi.
pri vklade v hotovosti do pokladne dražobníka - príjmový pokladničný doklad vystavený
dražobníkom.
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d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky

e) vrátenie dražobnej zábezpeky

N.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.08.2016

Začína plynú dňom registrácie tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
a končí sa otvorením dražby.

Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby,
ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku (prevodom na
účet účastníka dražby alebo poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do
vlastných rúk) alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy.
Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby,
ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti
účastníkovi dražby
V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez
zbytočného odkladu (prevodom na účet účastníka dražby alebo poštou formou
peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk).

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po
skončení dražby.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od
skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.
V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300 eur, hneď po
udelení príklepu.
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote vyššie uvedenej, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po
zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť
započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

Obhliadka
(dátum)
O.

P.

predmetu

dňa 09.09.2016 o 10.00 hod.
dražby dňa 26.09.2016 o 10.00 hod.
Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby musia kontaktovať dražobníka
telefonicky na : 0905 511 825

Miesto obhliadky

Miesto, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú (Oščadnica 1738, 023 01 Oščadnica)

Organizačné opatrenia

Preukázanie totožnosti

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k
predmetu dražby udelením príklepu.
Ak ide o podnik, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z
pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s
právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého
podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv.
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podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv.
Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z
pracovnoprávnych vzťahov.
Ak ide o vydraženie podniku alebo jeho časti, ručí vlastník podniku za splnenie záväzkov, ktoré prešli s prechodom práv k podniku
alebo jeho časti na vydražiteľa.

R.

Podmienky odovzdania predmetu dražby

Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a
doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia
predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa
predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie
zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať
alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto
osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

S.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:

1.

2.
3.
4.
5.

V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá
na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa
neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a
zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený
trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej
správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o
dražbe.
Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia
dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako
aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

T.

Notár

a) titul

JUDr.

b) meno

Jozef

c) priezvisko

Oceľ

Československej armády 26
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Československej armády 26
974 01
Banská Bystrica

LawService Recovery, k.s., správca

K019539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Žaneta Cseriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitnoostrovská 628/1, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2016 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Iná majetková hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
súpisová hodnota a mena: 154,89 €

Peňažná hotovosť
Súpisová hodnota majetku a mena: 1.000,00 €

V Nitre, dňa 19.08.2016

JUDr. Andrea Pállová, správca

K019540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Žaneta Cseriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitnoostrovská 628/1, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2016 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2016
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32K/13/2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

JUDr. Andrea Pállová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Mgr. Žaneta Cseriová, nar. 11.10.1976, bytom
Žitnoostrovská 628/1, 941 23 Andovce, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR, týmto zverejňuje bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok veriteľom. 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 účtu IBAN: SK1311000000002930119816, vedený v Tatra banke, a.s.
Výška kaucie: 350,-€
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Poučenie:

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť aj veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.

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; 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. Andrea Pállová, správca
V Nitre, dňa 19.08.2016

K019541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Žaneta Cseriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitnoostrovská 628/1, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2016 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Andrea Pállová, správca úpadcu Mgr. Žaneta Cseriová, bytom Žitnoostrovská 628/1, 941 23 Andovce, týmto
v zmysle ust. §-u 34 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 „ZoKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 03.10.2016 v sídle
kancelárie správcu, ul. Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra. Začiatok schôdze veriteľov: od 09.30 hod. – Prezentácia
veriteľov (veritelia 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 stave konkurzného konania; 3. Rozhodovanie podľa
ustanovenia §-u 36 ZoKR; 4. Voľba veriteľského výboru (zástupcu veriteľov); 5. Záver
V Nitre, dňa 19.08.2016
JUDr. Andrea Pállová, správca

K019542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ida Máčadiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 13, 934 31 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1962
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2016 S 1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
1.
Nehnuteľnosť – byt č.: 42, vedený na LV č.: 7123, kat. územie: Levice (SK), vchod č.: 13, 4. poschodie, na Okružnej
ulici v Leviciach, orientačné číslo: 13, súpisné číslo: 3632,
vlastnícky podiel: 1/1 v BSM
bytový dom postavený na parcele reg. „C-KN“ č.: 487, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera v m2:
498
podiel na priestore spoločných častí a zariadení a na pozemku, na ktorom je bytový dom postavený: 2161/343489,
súpisová hodnota: 20.000,- EUR
Deň zapísania: 18.8.2016

2.
Peniaze – Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, súpisová hodnota:
663,88 EUR
Deň zapísania: 18.8.2016
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca-komplementár
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K019543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Peter Horský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 24, 900 44 Tomášov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1981
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/22/2015 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/22/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

3.

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná hotovosť/Mzda úpadcu v sume: 28,62 €, súpisová
hodnota majetku: 28,62 €,

4.
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná hotovosť/Mzda úpadcu v sume: 30,98 €, súpisová
hodnota majetku: 30,98 €,
5.
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná hotovosť/Mzda úpadcu v sume: 48,06 €, súpisová
hodnota majetku: 48,06 €,
6.
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná hotovosť/Mzda úpadcu v sume: 39,60 €, súpisová
hodnota majetku: 39,60 €,
7.
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná hotovosť/Mzda úpadcu v sume: 43,80 €, súpisová
hodnota majetku: 43,80 €.

KONRES k.s., správca

K019544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Šebo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legerského 6, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Rakovský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/29/2016 S 1181
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/29/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Alojz Rakovský správca úpadcu Miroslav Šebo, nar. 26.09.1961, bytom Legerského 6, 831 02 Bratislava, št.
občan SR, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do sprácovského spisu je
možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese Miletičova 21, 821 08 Bratislava v úradných hodinách počas
pracovných dní od 9:00 hod. do 15:00 hod. Termín na nahliadanie do správcovského spisu je potrebné si dohodnúť
telefonicky na čísle: 02/50571203 alebo emailom alojz.rakovsky@3c.sk

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 Bratislave, dňa 18.08.2016
JUDr. Alojz Rakovský - správca

K019545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Andrej Džubinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 152/9, 082 16 Fintice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/12/2008 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/12/2008
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu Ing. Andrej Džubinský v konkurze, nar. 28.11.1945, bytom Sadová 152/9, 082 16 Fintice zverejnil
v Obchodnom vestníku OV 128B/2008 zo dňa 03.07.2008 Súpis všeobecnej podstaty, ktorého súčasťou sú aj
nasledujúce súpisové zložky majetku:

Pozemok
Druh pozemku: Záhrady; výmera(m2): 1207;obec: Chminianska Nová Ves; štát: SR; názov katastrálneho územia:
Chminianska Nová ves; číslo LV: 1385; parcelné číslo: 666/6; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: neuvedené,

Stavba
Popis stavby: Odchovňa ml. dobytka; obec: Chminianska Nová Ves; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo:
neuvedené; názov katastrálneho územia: Chminianska Nová ves; číslo LV: 1150; súpisné číslo: neuvedené;
parcelné číslo: 657; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: neuvedené,

Stavba
Popis stavby: Odchovňa ml. dobytka; obec: Chminianska Nová Ves; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo:
neuvedené; názov katastrálneho územia: Chminianska Nová ves; číslo LV: 1150; súpisné číslo: 312; parcelné číslo:
738/3; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: neuvedené.

Správca vyššie uvedené súpisové zložky majetku preradil zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty veriteľa
Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica – Daňový úrad Prešov II, Číslo zabezpečenej
pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: neuvedené, pričom túto skutočnosť zverejnil v OV 131B/2008 zo dňa
08.07.2008.

Následne Okresný súd Prešov uznesením zo dňa 26.08.2009 pripustil vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu namiesto veriteľa
Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica – Daňový úrad Prešov II, so sídlom Levočská 9, Prešov. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV 168B/2009 zo dňa 31.08.2009.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca dopĺňa do vyššie uvedených súpisových zložiek majetku oddelenej podstaty súpisové hodnoty
a čísla zabezpečených pohľadávok podľa zoznamu pohľadávok:

Pozemok
Druh pozemku: Záhrady; výmera(m2): 1207; obec: Chminianska Nová Ves; štát: SR; názov katastrálneho územia:
Chminianska Nová ves; číslo LV: 1385; parcelné číslo: 666/6; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 12 070,- EUR; Meno a priezvisko/Názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005; Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:
5,6,7,8

Stavba
Popis stavby: Odchovňa ml. dobytka; obec: Chminianska Nová Ves; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo:
neuvedené; názov katastrálneho územia: Chminianska Nová ves; číslo LV: 1150; súpisné číslo: neuvedené;
parcelné číslo: 657; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 15 000,- EUR; Meno
a priezvisko/Názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005; Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 5,6,7,8

Stavba
Popis stavby: Odchovňa ml. dobytka; obec: Chminianska Nová Ves; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo:
neuvedené; názov katastrálneho územia: Chminianska Nová ves; číslo LV: 1150; súpisné číslo: 312; parcelné číslo:
738/3; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 15 000,- EUR; Meno a priezvisko/Názov
zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005; Číslo
zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 5,6,7,8

Ing. Dušan Kuruc, správca

K019546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IDS MONTÁŽE LEVICE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Michala 4, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 011
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/15/2016 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/15/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., správca so sídlom Hollého 10, 949 01 Nitra, ako správca úpadcu: IDS
MONTÁŽE LEVICE, s.r.o., so sídlom Sv. Michala 4, 934 01 Levice, IČO: 36 549 011, právne zastúpený: LEGATE,
s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, IČO: 35 846 909, podľa ust. § 34 ods. 1 a ods. 4
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zvoláva prvú schôdzu veriteľov úpadcu na deň 30.09.2016 o 11:00 hod. v sídle správcu na adrese
Hollého 10, 949 01 Nitra.

Program schôdze:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Hlasovanie o výmene správcu konkurznej podstaty
4. Voľba veriteľského výboru
5. Ostatné
6. Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, zástupcovia veriteľov originál alebo overenú fotokópiu plnej moci
veriteľa na zastupovanie a doklad totožnosti, zástupcovia právnických osôb predložia poverenie na zastupovanie,
doklad totožnosti a výpis z OR.

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
správca

K019547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Best, spol. s r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplárenská 2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 603 823
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 40R/8/2015 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/8/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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z konania 4. zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizačnom konaní sp. zn. 40R/8/2015 dlžníka
Best, spol. s r.o., so sídlom Teplárenská 2, 971 01 Prievidza, IČO: 31 603 823

Miesto konania:

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

Dátum konania:

18.08.2016

Začiatok konania: 10:00 hod.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril zástupca predsedu veriteľského výboru Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín (ďalej len „predseda VV“).
Skonštatoval, že nakoľko podľa priloženej prezenčnej listiny sú prítomní všetci traja členovia VV, je veriteľský výbor
podľa § 128 ods. 2 Zákona č. 7/20015 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) uznášaniaschopný.
Prítomní boli oboznámení s programom zasadnutia, ktorý bol dohodnutý pri zvolávaní zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie o schválení alebo zamietnutí prepracovaného reštrukturalizačného plánu
3. Rôzne a záver

1. Úvod

Predseda VV privítal prítomných na zasadnutí veriteľského výboru a skonštatoval, že prepracovaný návrh
reštrukturalizačného plánu bol predložený dňa 04.08.2016, to znamená, že bola dodržaná zákonom stanovená
lehota. Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade s ustanovením § 144 ZKR, v zmysle ktorého
veriteľský výbor do 15 dní od predloženia prepracovaného návrhu reštrukturalizačného plánu rozhodne o jeho
schválení alebo zamietnutí. Ak veriteľský výbor predložený návrh plánu schváli, bezodkladne požiada správcu
o zvolanie schvaľovacej schôdze. Ak predložený návrh plánu zamietne alebo v zákonných lehotách neschváli,
správca bezodkladne požiada súd o vyhlásenie konkurzu.
Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas, na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú
podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok.

1. Hlasovanie o schválení alebo zamiestnutí prepracovaného reštrukturalizačného plánu

Predseda VV vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k prepracovanému plánu. Členovia veriteľského výboru Daňový
úrad Trenčín a Sociálna poisťovňa skonštatovali, že do predloženého reštrukturalizačného plánu boli zapracované
ich pripomienky a výhrady vznesené na 3. zasadnutí veriteľského výboru, ktoré sa konalo dňa 21.07.2016 a že
nemajú ďalšie výhrady k predloženému reštrukturalizačnému plánu. Člen veriteľského výboru Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s. uviedla, že jej pripomienky neboli do reštrukturalizačného plánu zapracované.
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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Vzhľadom na priebeh rokovania VV dal predseda VV hlasovať o schválení alebo zamietnutí predloženého RP a
vyzval členov VV, aby hlasovali o návrhu uznesenia v znení:
„Veriteľský výbor schvaľuje predložený návrh reštrukturalizačného plánu. Predseda veriteľského výboru na
základe schválenia veriteľským výborom žiada správcu, aby v termíne podľa ustanovenia § 146 ods. 1 ZKR
zvolal schvaľovaciu schôdzu veriteľov.“

Hlasovanie o navrhnutom uznesení:

Za:

2 hlasy
(Slovenská republika – Daňový úrad, Sociálna poisťovňa)
Proti:

0 hlasov

Zdržal sa: 1 hlas (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.)

Výsledok hlasovania:
V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté Uznesenie č. 1 v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 1:
„Veriteľský výbor schvaľuje predložený návrh reštrukturalizačného plánu. Predseda veriteľského výboru na
základe schválenia veriteľským výborom žiada správcu, aby v termíne podľa ustanovenia § 146 ods. 1 ZKR
zvolal schvaľovaciu schôdzu veriteľov.“

1. Rôzne a záver

Na záver predseda VV vyzval prítomných, aby vzniesli pripomienky alebo návrhy k priebehu zasadnutia VV.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, predseda VV ukončil zasadnutie veriteľského výboru o 10:30 hod.
a poďakoval prítomným za účasť.

V Trenčíne, dňa 18.08.2016

Predseda veriteľského výboru: Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zastúpený Ing. Annou Kokoľusovou ......................................................................

K019548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Juršták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sotinská 9/1474, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.4.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/28/2016 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/28/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurzu JUDr. Alena Kaplanová
týmto
oznamuje a zároveň zverejňuje
číslo bankového účtu zriadeného pre účely konkurzu č. 25K/28/2016, na ktorý možno skladať kauciu vo výške
350,- EUR, v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľom.
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním
u správcu na predpísanom tlačive podľa § 32 ods. 2 z. č. 7/2005 v znení účinnom od 1. 1. 2012 (ďalej len ZKR).
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia, má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.

Číslo účtu je: IBAN: SK14 5200 0000 0000 1709 2562
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s., pobočka Piešťany.

V Piešťanoch, dňa 18. 8. 2016

K019549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Jurčo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.Z. Vrbického 175/4, 059 38 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1972

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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Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2014 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

NÁVRH ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE ZABEZPEČENÉHO VERITEĽA
Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Prešov, č.k. 2K/25/2014-53 zo dňa 09.09.2014 v právnej veci vyhláseného malého
konkurzu na majetok úpadcu: Slavomír Jurčo, nar. 05.02.1972, bytom P.Z. Vrbického 175/4, 059 38 Štrba (ďalej len
„Úpadca“), bol do funkcie správcu podstaty ustanovený KONRES k.s., zapísaný v zozname správcov MS SR pod č.
S1651, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice (ďalej len „Správca“).
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok Úpadcu bol v OV č. 145/2014 zo dňa 30.07.2014 zverejnený súpis
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., pričom súpisová hodnota súpisová hodnota
oddelenej podstaty bola vo výške 148.000,- €.
Na základe ust. § 82 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 „ZKR“) sme Vám ako zabezpečenému veriteľovi (ďalej len
„Zabezpečený veriteľ“ rovnako aj „Príslušný orgán“) a právnemu zástupcovi zástupcu veriteľov Sberbank Slovensko,
a.s. zaslali Žiadosť o udelenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku spadajúceho do konkurznej podstaty
majetku Úpadcu Slavomír Jurčo, a to nehnuteľného majetku spadajúceho do oddelenej podstaty.
V spojitosti s vyššie uvedeným a v zmysle ust. § 84 ods. 3 ZKR sme navrhli spôsob speňaženia v súlade s ust. § 92
ods. 1 písm. d) ZKR, a to zorganizovaním dražby Správcom za účelom speňaženia celého nehnuteľného majetku
spadajúceho do oddelenej podstaty Úpadcu, ktorej predmetom bol nehnuteľný majetok zapísaný v súpise oddelenej
podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 145/2014 dňa 30.07.2014.
Speňažovanie oddelenej podstaty dražbou zorganizovanou Správcom sme navrhli z dôvodu, že bola zabezpečená
dostatočná informovanosť, a to prostredníctvom Notárskeho centrálneho registra dražieb, tlače a pod. Taktiež z
dôvodu transparentnosti tohto spôsobu speňažovania, očakávaným vyšším výnosom, vyššou účasťou
a úspornosťou konania.
Záväzným pokynom ste nám udelil súhlas so speňažovaním nehnuteľností, ktoré patria do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa, pričom v záväznom pokyne ste zároveň stanovili aj samotné podmienky dražby.
Dňa 22.07.2015 Správca prostredníctvom Obchodného vestníka SR č. 139/2015 zverejnil oznámenie o dražbe.
V súlade so Zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoDD“)
sa dňa 17.08.2015 o 11:00 hod. uskutočnila dražba nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva Okresného úradu
Poprad, katastrálny odbor, LV č. 1652, okres: Poprad, obec: ŠTRBA, katastrálne územie: Štrba. Vydražiteľom sa
stal účastník dražby Ján Zeman, nar. 08.05.1970, bytom: Školská 170/5, Štrba a manželka Marcela Zemanová rod.
Diabelková, nar.: 23.02.1972, bytom: Školská 170/5, Štrba, pričom cena dosiahnutá vydražením predstavovala
sumu 86.400,- €.
Z uvedeného vyplýva, že výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty predstavuje sumu 86.400,- €.
Suma pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje, predstavujú sumu 16.642,63 €.
Správca dňa 03.06.2016 v Obchodnom vestníku SR č. 107/2016 zverejnil oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate súčasne so zámerom zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty. Nakoľko v lehote 30 dní od
zverejnenia predmetného oznamu neboli u Správcu uplatnené žiadne námietky voči pohľadávkam proti podstate,
Správca pristúpil k zostaveniu rozvrhu z oddelenej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rozvrhová časť
Ako sme už vyššie uviedli, výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty predstavuje sumu 86.400,- € a zároveň na
účet správcu bol Okresným súdom Prešov preúčtovaný nespotrebovaný preddavok na úhradu nákladov konkurzu
vo výške 664,- €, teda súhrnný príjem do podstaty predstavoval sumu 87.064,- €.
Po odpočítaní pohľadávok proti oddelenej podstate, ktorých výška predstavuje sumu 16.642,63 € a ktoré boli alebo
majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje, je suma výťažku pripadajúca
na uspokojenie oddeleného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. vo výške 70.421,37 €.

Por.
č.

Veriteľ

Suma
pohľadávky

1.

Slovenská sporiteľňa, a.s.; so sídlom Tomášikova 48,
832 37 Bratislava;
82.440,42 €
IČO: 00 151 653

zabezpečenej Poradie
práva

zabezpečovacieho Rozvrh
výťažku

1.

70.421,37 €

Záver
Na základe vyššie uvedeného a v súlade s ust. 96 ZKR si Vás týmto ako oddeleného veriteľa dovoľujeme požiadať
o schválenie predloženého rozvrhu výťažku pre oddeleného veriteľa, a to v písomnej forme na adresu správcovskej
kancelárie v lehote 15 dní od jeho doručenia.
KONRES k.s., Mgr. Richard Petrov, komplementár

K019550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Best, spol. s r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplárenská 2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 603 823
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 40R/8/2015 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/8/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze veriteľov
JUDr. Tomáš Pintér, správca v reštrukturalizačnom konaní dlžníka Best, spol. s r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom
Teplárenská 2, 971 01 Prievidza, IČO 31 603 823, (ďalej len „správca“) na základe žiadosti veriteľského výboru zo
dňa 18.08.2016 zvoláva v súlade s ust. § 146 ods. 1, 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len “ZKR”) schvaľovaciu schôdzu veriteľov v uvedenom reštrukturalizačnom konaní na
deň 13.septembra 2016 o 11:00 hodine, ktorá sa uskutoční v zasadačke v priestoroch sídla dlžníka v Prievidzi,
Teplárenská č. 2.
Program schvaľovacej schôdze:
1. Zahájenie schvaľovacej schôdze a Rozprava (§147 ods. 1 ZRK),
2. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu (§147 ods. 2 ZRK),
3. Záver.
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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Prezencia veriteľov a ich zástupcov sa bude konať od 10:30 hod. v mieste konania schvaľovacej schôdze veriteľov.
Pri prezencii účastníci predložia správcovi doklad totožnosti, právnická osoba predloží aktuálny výpis z obchodného
registra nie starší ako 3 mesiace, štatutárny zástupca predloží doklad totožnosti. V súlade s § 146 ods. 4 ZRK
účastník plánu sa môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu;
PRAVOSŤ PODPISU ÚČASTNÍKA PLÁNU MUSÍ BYŤ NA PLNOMOCENSTVE ÚRADNE OSVEDČENÁ. Právo
zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu.
Správca oznamuje účastníkom reštrukturalizačného plánu oprávneným o jeho schválení hlasovať, že dňa
18.08.2016 veriteľský výbor schválil prepracovaný záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka Best, spol. s
r.o. v reštrukturalizácii predložený dlžníkom. Správca oznamuje, že veriteľský výbor účastníkom plánu oprávneným
o jeho schválení hlasovať odporúča, aby hlasovali za prijatie reštrukturalizačný plánu.
Správca oznamuje účastníkom reštrukturalizačného plánu oprávneným o jeho schválení hlasovať, že s plánom sa
môžu oboznámiť v kancelárii správcu na adrese JUDr. Tomáš Pintér, Hadovská cesta 870, Komárno v pracovných
dňoch počas úradných hodín v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
oboznámenie s reštrukturalizačným plánom možno podávať písomne na uvedenej adrese, emailom na
pinter@akpinter.sk alebo telefonicky na tel.: 0905 661 269.

V Komárne dňa 18.08.2016
JUDr. Tomáš Pintér, správca

K019551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ida Máčadiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 13, 934 31 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1962
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2016 S 1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V konkurznej veci úpadcu: Ida Máčadiová,nar.: 15.10.1962, Okružná 13, 934 31 Levice, týmto zvolávam 1. schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 03.11.2016 o 10.30 hod v Apollo Business Center II, blok B, 6. poschodie, na
Prievozskej ulici č. 4, 821 09 Bratislava
Program 1. schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu do konania prvej schôdze veriteľov
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodnutie o výmene správcu
5. Záver
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K019552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Farbarik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kláštorná 667/30, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, st.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/8/2016 S1335
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jozef Jaroščák st. správca konkurznej podstaty Ján Farbarik, nar. 29.10.1973, Kláštorná 667/30, 094 31
Hanušovce nad Topľou sp.zn.: 1K/8/2016 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od vyhlásenia
konkurzu mu bola doručená dňa 18.08.2016 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: EOS KSI Slovensko,
s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803:
·
·
·
·

Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1
Celková suma prihlásených pohľadávok 103,01 eur (istina 51,19 eur, úroky z omeškania 51,82 eur)
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Zmluva o poskytnutí spotrebiteľského úveru zo dňa 25.09.2002, predmetom ktorej bolo
poskytnutie úveru vo výške 279,50 eur. Nakoľko úpadca úver neuhrádzal riadne a včas, postupca vyhlásil
mimoriadnu splatnosť úveru ku dňu 21.03.2013 a vyzval úpadcu na úhradu dlžnej pohľadávky vo výške
876,19 eur. Úpadca pohľadávku čiastočne uhradil.

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 18.08.2016

K019553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kotleba "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska Turná 835, 913 24 Trenčianska Turná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.1.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/21/2015 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/21/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku - prepracované znenie
V konkurznej veci úpadcu: Rastislav Kotleba „v konkurze“, nar. 06.01.1968, bytom 913 21 Trenčianska Turná 835
(ďalej len „Úpadca“), predkladám podľa ustanovenia § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) nasledovný prepracovaný návrh konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, a to po jeho prepracovaní na základe požiadavky zástupcu
veriteľov, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081, zast. AK Mikolaj,
s.r.o. (ďalej len „Zástupca veriteľov“) zo dňa 11.8.2016. Námietky Zástupcu veriteľov správca zapracoval do návrhu
konečného rozvrhu výťažku, a súčasne opravil v návrhu zjavné chyby v písaní a prepracovaný návrh predkladá
a zverejňuje v Obchodnom vestníku v súlade so ZoKR.

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: 23.08.2016

1.Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. značka 38K/21/2015-48 zo dňa 4.6.2015, ktoré bolo publikované v
Obchodnom vestníku č. 109/2015 dňa 10.6.2015, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
Nezabezpečené pohľadávky si v základnej prihlasovacej lehote prihlásili veritelia nasledovne:

Zistená
Prihlásená
celková
prihlásenej
suma pohľadávky v €
v EUR

p.č. Názov/meno, sídlo/bydlisko, IČO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

BPT LEASING, a.s. Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 31 357 814
38 351,16
BPT LEASING, a.s. Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 31 357 814
34 985,02
BPT LEASING, a.s. Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 31 357 814
34 590,80
BPT LEASING, a.s. Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 31 357 814
83 659,60
BPT LEASING, a.s. Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 31 357 814
79 155,68
BPT LEASING, a.s. Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 31 357 814
84 230,73
Credium Slovakia, a.s., Einsteinova 21, 852 86 Bratislava, IČO: 35845490
66 734,11
Credium Slovakia, a.s., Einsteinova 21, 852 86 Bratislava, IČO: 35845490
113 244,35
ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713
4 187,85
ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713
6 636,81
ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713
53 186,12
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO:
94,31
35942436
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO:
216,52
35942436
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO:
127,20
35942436
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO:
228,70
35942436
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO:
153,92
35942436
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO:
148,92
35942436
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO:
148,92
35942436
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO:
99,28
35942436
EOS KSI Slovensko, s.r.o. Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803
532 486,81
EOS KSI Slovensko, s.r.o. Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803
39,69
EOS KSI Slovensko, s.r.o. Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803
4,71
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o., Tuhovská 11, 831 07 Bratislava,
29 504,38
IČO: 35 728 116
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081
49 848,63
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081
35 069,23
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081
97 352,70
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081
25 603,98
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081
25 272,37
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081
2 045,04
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081
6 553,05
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081
96,40
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081
6 183,77
Slezák Branislav – PETERSON, Jesenského 2, 949 01 Nitra, IČO: 33 638 403
7 687,99
Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava, IČO: 36
2 569,80
062 235
Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava, IČO: 36
2 246,11
062 235
Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava, IČO: 36
1 949,01
062 235
Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava, IČO: 36
4 350,73
062 235
Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava, IČO: 36
3 379,80
062 235
Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava, IČO: 36
7 611,72
062 235
Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava, IČO: 36
3 228,61
062 235

38 351,16
34 985,02
34 590,80
83 659,60
79 155,68
84 230,73
66 734,11
113 244,35
4 187,85
6 636,81
53 186,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
532 486,81
39,69
4,71
29 504,38
49 848,63
35 069,23
97 352,70
25 603,98
25 272,37
2 045,04
6 553,05
96,40
6 183,77
7 687,99
2 569,80
2 246,11
1 949,01
4 350,73
3 379,80
0,00
3 228,61
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Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava, IČO: 36
400,32
062 235
Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava, IČO: 36
1 062,99
062 235
Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava, IČO: 36
2 103,95
062 235
Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava, IČO: 36
1 006,10
062 235
Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava, IČO: 36
6 044,12
062 235
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 3 887,68
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 1 395,10
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 24 646,54
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 851,01
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 2 645,45
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 11 294,84
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 11 059,51
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 1 054,00
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 2 970,39
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 7 782,23
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 2 166,63
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 384,41
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 4 160,77
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 4 326,57
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 2 091,32
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 1 620,68
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 279,39
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 279,40
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 300,25
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 300,25
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 1 595,90
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 1 887,85
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 2 583,57
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 307,30
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 308,50
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 308,20
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 1 299,90
911 01 Trenčín
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400,32
1 062,99
2 103,95
1 006,10
6 044,12
3 887,68
1 395,10
24 646,54
0,00
2 645,45
11 294,84
11 059,51
1 054,00
2 970,39
7 782,23
2 166,63
384,41
4 160,77
4 326,57
2 091,32
1 620,68
279,39
279,40
300,25
300,25
1 595,90
1 887,85
2 583,57
307,30
308,50
308,20
1 299,90
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Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
73 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
74 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
75 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
76 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
77 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
78 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
79 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
80 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
81 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
82 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
83 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
84 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
85 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
86 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
87 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
88 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
89 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
90 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
91 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
92 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
93 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
94 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
95 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
96 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
97 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín

Deň vydania: 23.08.2016

35776005;
stanici 22, 1 983,90

1 983,90

35776005;
stanici 22, 4 669,30

4 669,30

35776005;
stanici 22, 307,80

307,80

35776005;
stanici 22, 321,60

321,60

35776005;
stanici 22, 252,50

252,50

35776005;
stanici 22, 230,60

230,60

35776005;
stanici 22, 2 496,40

2 496,40

35776005;
stanici 22, 1,15

1,15

35776005;
stanici 22, 1,79

1,79

35776005;
stanici 22, 1,79

1,79

35776005;
stanici 22, 1,79

1,79

35776005;
stanici 22, 420,84

420,84

35776005;
stanici 22, 512,18

512,18

35776005;
stanici 22, 513,14

513,14

35776005;
stanici 22, 513,77

513,77

35776005;
stanici 22, 514,30

514,30

35776005;
stanici 22, 536,05

536,05

35776005;
stanici 22, 331,93

331,93

35776005;
stanici 22, 331,93

331,93

35776005;
stanici 22, 79,70

79,70

35776005;
stanici 22, 37,19

37,19

35776005;
stanici 22, 229,96

229,96

35776005;
stanici 22, 230,90

230,90

35776005;
stanici 22, 246,25

246,25

35776005;
stanici 22, 190,92

190,92
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Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
98 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
99 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
100 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
101 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
102 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
103 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
104 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
105 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
106 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
107 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
108 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
109 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
110 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
111 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
112 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
113 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
114 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
115 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
116 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
117 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
118 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
119 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
120 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
121 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
122 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej
911 01 Trenčín

Deň vydania: 23.08.2016

35776005;
stanici 22, 58,82

58,82

35776005;
stanici 22, 270,13
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35776005;
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35776005;
stanici 22, 142,44

142,44

35776005;
stanici 22, 374,80
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35776005;
stanici 22, 357,80

357,80

35776005;
stanici 22, 295,10

295,10

35776005;
stanici 22, 234,50

234,50

35776005;
stanici 22, 210,50
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35776005;
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35776005;
stanici 22, 105,10
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35776005;
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69,30

35776005;
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35776005;
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35776005;
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37,10

35776005;
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26,20

35776005;
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43,70
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Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
123 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 97,50
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
124 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 82,00
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
125 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 49,40
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
126 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 25,90
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
127 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 37,00
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
128 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 28,90
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
129 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 35,10
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
130 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 70,30
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
131 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 102,00
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
132 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 139,50
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
133 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 173,50
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
134 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 206,40
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
135 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 243,90
911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005;
136 pôvodný veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 194,30
911 01 Trenčín
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
137
79,83
IČO: 215 759
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
138
266,28
IČO: 215 759
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
139
179,50
IČO: 215 759
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
140
2 237,00
IČO: 215 759
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
141
99,50
IČO: 215 759
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
142
77,50
IČO: 215 759
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
143
2 039,00
IČO: 215 759
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
144
133,00
IČO: 215 759
146 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
2 210,02
147 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
3 687,26
148 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
3 380,95
149 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
940,23
150 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
4 212,75
151 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
803,99
152 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
2 504,01
153 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
6 903,43
154 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
3 690,99
155 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
10 235,74
156 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
5 595,36
157 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
2 886,87
158 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
5 638,51
159 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
2 622,25
160 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
2 738,40
161 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
1 229,55

Deň vydania: 23.08.2016
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133,00
2 210,02
3 687,26
3 380,95
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162 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
3 563,70
163 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
8 617,90
164 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
2 771,50
165 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
4 718,40
166 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
6 689,90
167 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
5 994,80
168 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
1 833,30
169 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
3 558,80
170 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
1 602,80
171 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
1 313,60
172 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
1 352,80
173 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
1 563,50
174 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
3 104,10
175 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
1 515,76
176 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
131,57
177 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
131,57
178 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
131,57
179 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
131,57
180 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
131,57
181 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
130,97
182 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
85,81
183 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
69 832,72
184 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
2 926,69
185 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
453,94
186 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
25 603,82
187 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
1 111,99
188 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
1 476,19
189 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
562,50
190 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
538,20
191 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
581,40
192 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
581,40
193 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
1 772,82
194 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
1 555,75
195 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
3 102,12
196 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
424,31
197 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
784,98
198 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
3 994,71
199 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
2 041,20
200 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
49,61
201 Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
2 673,06
Union zdravotná poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO:
202
411,79
36 284 831
Union zdravotná poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO:
203
105,21
36 284 831
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25,
204
36,51
IČO: 30 796 482
205 VB LEASING SK, spol. s r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 31378528
19 709,41
206 VB LEASING SK, spol. s r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 31378528
73 786,58
207 VB LEASING SK, spol. s r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 31378528
56 603,94
208 VB LEASING SK, spol. s r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 31378528
15 776,86
209 VB LEASING SK, spol. s r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 31378528
20 300,14
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO: 35776005,
210 pôvodný veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 950 05 435,97
Bratislava, IČO: 35937874
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO: 35776005,
211 pôvodný veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 950 05 1 875,16
Bratislava, IČO: 35937874
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO: 35776005,
212 pôvodný veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 950 05 421,14
Bratislava, IČO: 35937874
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO: 35776005,
213 pôvodný veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 950 05 378,48
Bratislava, IČO: 35937874
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO: 35776005,
214 pôvodný veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 950 05 76,02
Bratislava, IČO: 35937874
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO: 35776005,
215 pôvodný veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 950 05 3 225,76
Bratislava, IČO: 35937874
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO: 35776005,
216 pôvodný veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 950 05 10,00
Bratislava, IČO: 35937874
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO: 35776005,

Deň vydania: 23.08.2016
3 563,70
8 617,90
2 771,50
4 718,40
6 689,90
5 994,80
1 833,30
3 558,80
1 602,80
1 313,60
1 352,80
1 563,50
3 104,10
1 515,76
131,57
131,57
131,57
131,57
131,57
130,97
85,81
69 832,72
2 926,69
453,94
25 603,82
1 111,99
1 476,19
562,50
538,20
581,40
581,40
1 772,82
1 555,75
3 102,12
424,31
784,98
3 994,71
2 041,20
49,61
2 673,06
411,79
105,21
36,51
19 709,41
73 786,58
56 603,94
15 776,86
20 300,14
435,97
1 875,16
421,14
378,48
76,02
3 225,76
10,00
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Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO: 35776005,
217 pôvodný veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 950 05 10,00
Bratislava, IČO: 35937874
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO: 35776005,
218 pôvodný veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 950 05 768,68
Bratislava, IČO: 35937874
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO: 35776005,
219 pôvodný veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 950 05 10 166,24
Bratislava, IČO: 35937874
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO: 35776005,
220 pôvodný veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 950 05 1 581,61
Bratislava, IČO: 35937874
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO: 35776005,
221 pôvodný veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 950 05 583,95
Bratislava, IČO: 35937874
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO: 35776005,
222 pôvodný veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 950 05 250,00
Bratislava, IČO: 35937874
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO: 35776005,
223 pôvodný veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 950 05 34,73
Bratislava, IČO: 35937874
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO: 35776005,
224 pôvodný veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 950 05 92,91
Bratislava, IČO: 35937874
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO: 35776005,
225 pôvodný veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 950 05 2 380,91
Bratislava, IČO: 35937874

10,00
768,68
10 166,24
1 581,61
583,95
250,00
34,73
92,91
2 380,91

Zabezpečenú pohľadávku si v základnej prihlasovacej lehote prihlásil veriteľ:
145 Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653

47 618,35

0,00

pričom táto pohľadávka bola správcom v plnom rozsahu (čo do právneho dôvodu vzniku, čo do výšky, čo do
vymáhateľnosti a čo do zabezpečenia) popretá. Veriteľ následne vzal prihlášku pohľadávky v celom rozsahu späť.
Celkovo suma prihlásených pohľadávok (zabezpečených i nezabezpečených) v základnej prihlasovacej lehote
prestavovala sumu 2.069.324,68 EUR a zistená suma pohľadávok v základnej prihlasovacej lehote predstavovala
sumu 2.000.849,86 EUR.
Ďalej, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli prihlásené pohľadávky veriteľov, a to nasledovne:

p.č. Názov/meno, sídlo/bydlisko, IČO

Prihlásená
celková
pohľadávky v €

suma Zistená
suma
pohľadávky v EUR

226

Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
10 235,74
30807484

10 235,74

227

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,
40 531,14
IČO: 00 151 653

40 531,14

228

OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 850 01 Bratislava, IČO:
465 625,61
00604381

0,00

229

OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 850 01 Bratislava, IČO:
459 343,41
00604381

0,00

230

Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,
2 359,26
IČO: 35709332

2 359,26

231 STSZ, a.s., Ružindolská 19, 917 50 Trnava, IČO: 34 130 250
232

10 730,57

Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22,
2 595,90
911 01 Trenčín, IČO: ----

prihlásenej

10 730,57
2 595,90

Podľa ustanovenia § 28 ods. 3 ZoKR, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Celkovo suma zistených pohľadávok, prihlásených tak v základnej prihlasovacej lehote, ako aj
doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v konkurze na majetok Úpadcu, predstavuje sumu
2.067.302,47 EUR.
Správca dňa 20.6.2016 obdržal odpoveď Okresného súdu Trenčín na žiadosť správcu o poskytnutie
súčinnosti, z ktorej vyplýva, že žiaden z popretých veriteľov nepodal voči správcovi žalobu o určenie
pravosti popretej pohľadávky alebo jej časti.
V súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZoKR bol v predmetnom konkurze vyhotovený súpis majetku všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 154/2015 zo dňa 12.8.2015 a pozostával z nasledovných
zložiek majetku:
Typ
Poradové súpisovej
číslo
zložky
majetku

Súpisová
Zaradená
Deň
Deň
hodnota
suma
zapísania zverejnenia
majetku v EUR výťažku

Opis súpisovej zložky majetku

1

Peňažná pohľadávka vo výške 663,88 EUR – nespotrebovaný
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Peňažná
vyplatený Okresným súdom Trenčín na bankový účet Úpadcu
29.6.2015 12.8.2015
pohľadávka zriadený
správcom
na
účely
konkurzu
IBAN:SK6502000000003528035053, vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s.

2

Iná
majetková
hodnota

3

zrážka zo mzdy Úpadcu za 06/2015 vo výške 43,98 EUR
vyplatená zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu
Peňažná
zriadený
správcom
na
účely
konkurzu 6.7.2015 12.8.2015
pohľadávka
IBAN:SK6502000000003528035053, vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s.

4

Cenný
papier

2 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej
hodnote 1 akcie v sume 33,19 EUR (a teda 1.000,- SKK),
emitenta: Prvá strategická a.s., Priemyselná 6, 824 90 Bratislava,
IČO: 35705001, ISIN:1120005329, porad. č.: --, vedený Centrálny 3.7.2015 12.8.2015
depozitárom cenných papierov SR, a.s., ul. 29. Augusta 1/A, 814
80 Bratislava, IČO: 313 389 76, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. 493/B

5

Hnuteľná
vec

Príves nákladný, značky KOGEL, obchodný názov: SN 24P 100,
červenej farby, výrobné číslo: WK0SN002410788979, evidenčné
3.7.2015 12.8.2015
číslo: TN745YB, rok výroby: 2001, adresa umiestnenia: Ľudovíta
Stárka 22, 911 05 Trenčín, Slovenská republika

Peňažná hotovosť Úpadcu vo výške 1.660,- EUR, odovzdaná
správcovi dňa 3.7.2015 a následne správcom vložená na bankový
účet Úpadcu zriadený správcom na účely konkurzu 3.7.2015 12.8.2015
IBAN:SK6502000000003528035053, vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s.

663,88 €

663,88

1
660,00

43,98

0,00 €

3
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6

označenie dlžníka: Jiří Toncar, Nučice 10, Kostelec nad Černými
Lesy, Česká republika, IČO: 69015147, nar. 15.11.1953, suma
pohľadávky: istina: 1.231.253,30 CZK, príslušenstvo: 0,- CZK,
Peňažná
právny dôvod vzniku pohľadávky: Platobný rozkaz Krajského súdu
22.7.2015 12.8.2015
pohľadávka v Prahe, Česká republika, spis. značka: Ro 1144/2006-27 zo dňa
19.3.2007, vymáhaná exekučne JUDr. Ivetou Glogrovou,
Exekútorský úrad Kolín, Politických věznu 427/19, 280 02 Kolín,
Česká republika

7

označenie dlžníka: INTEGRA REAL s.r.o., Thurzova 16, 036 01
Martin, IČO: 36331244, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 52000/L, suma
pohľadávky: istina: 100.758,98 EUR, príslušenstvo: 0,- EUR,
právny dôvod vzniku pohľadávky: neuhradené dodané služby,
ktoré boli fakturované faktúrami Úpadcu: 1623/2005, 1556/2005,
1466/2005, 1457/2005, 1456/2005, 1411/2005, 1379/2005,
Peňažná
1368/2005, 1367/2005, 1366/2005, 1365/2005, 1353/2005,
22.7.2015 12.8.2015
pohľadávka 1349/2005, 1348/2005, 1345/2005, 1344/2005, 1343/2005,
1334/2005, 1329/2005, 1328/2005, 1326/2005, 1325/2005,
1322/2005, 1321/2005, 1314/2005, 1313/2005, 1308/2005,
1307/2005, 1305/2005, 1300/2005, 1292/2005, 1284/2005,
1282/2005, 1279/2005, 1271/2005, 1269/2005, 1268/2005,
1265/2005, 1261/2005, 1260/2005, 1256/2005, 1254/2005,
1252/2005, 1251/2005, 1250/2005, 1248/2005, 1247/2005,
1245/2005, 1238/2005, 1227/2005, 1226/2005, 1222/2005.

8

zrážka zo mzdy Úpadcu za 06/2015 vo výške 45,52 EUR
vyplatená zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu
Peňažná
zriadený
správcom
na
účely
konkurzu 28.7.2015 12.8.2015
pohľadávka
IBAN:SK6502000000003528035053, vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s.

Deň vydania: 23.08.2016

0,01

0,01

45,52

0,00 €

0,00 €

45,52 €

Súpis všeobecnej podstaty bol následne doplňovaný takto:

Typ
p. súpisovej
č. zložky
majetku

Peňažná

Deň zverejnenia Súpisová
Deň
v Obchodnom
hodnota
zapísania
vestníku
majetku v EUR

Opis súpisovej zložky majetku

zrážka zo mzdy Úpadcu za 07/2015 vo výške 48,68 EUR
vyplatená zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu
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vyplatená zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu
zriadený
správcom
na
účely
konkurzu 25.8.2015 31.8.2015
IBAN:SK6502000000003528035053, vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s.

9

Peňažná
pohľadávka

10

Peňažná
pohľadávka

výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte;
3.9.2015
kreditný úrok vyplatený VÚB a.s. za 07/2015

8.9.2015

11

Peňažná
pohľadávka

výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte;
3.9.2015
kreditný úrok vyplatený VÚB a.s. za 08/2015

8.9.2015

12

Peňažná
pohľadávka

výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte;
1.10.2015 6.10.2015
kreditný úrok vyplatený VÚB a.s. za 09/2015

Peňažná
13
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 08/2015 vo výške 43,98 EUR
vyplatená zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu
zriadený
správcom
na
účely
konkurzu 7.10.2015 12.10.2015
IBAN:SK6502000000003528035053, vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s.

Peňažná
pohľadávka

výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte;
2.11.2015 5.11.2015
kreditný úrok vyplatený VÚB a.s. za 10/2015

15

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 09/2015 vo výške 44,80 EUR
vyplatená zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu
zriadený
správcom
na
účely
konkurzu 3.11.2015 6.11.2015
IBAN:SK6502000000003528035053, vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s.

16

Peňažná
pohľadávka

výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte;
1.12.2015 4.12.2015
kreditný úrok vyplatený VÚB a.s. za 11/2015

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 10/2015 vo výške 44,12 EUR
vyplatená zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu
zriadený
správcom
na
účely
konkurzu 3.12.2015 8.12.2015
IBAN:SK6502000000003528035053, vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s.

18

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 11/2015 vo výške 90,74 EUR
vyplatená zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu
zriadený
správcom
na
účely
konkurzu 28.12.2015 31.12.2015
IBAN:SK6502000000003528035053, vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s.

19

Peňažná
pohľadávka

výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte;
4.1.2016
kreditný úrok vyplatený VÚB a.s. za 12/2015

11.1.2016

20

Peňažná
pohľadávka

výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte;
1.2.2016
kreditný úrok vyplatený VÚB a.s. za 01/2016

4.2.2016

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 12/2015 vo výške 90,74 EUR
vyplatená zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu
zriadený
správcom
na
účely
konkurzu 3.2.2016
IBAN:SK6502000000003528035053, vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s.

8.2.2016

Peňažná

výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte;

14

17

21

Deň vydania: 23.08.2016

48,68

0,01

0,02

0,02

43,98

0,01

44,80

0,01

44,12

90,74

0,01

0,01

90,74
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Peňažná
pohľadávka

výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte;
1.3.2016
kreditný úrok vyplatený VÚB a.s. za 02/2016

4.3.2016

23

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 01/2016 vo výške 37,90 EUR
vyplatená zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu
zriadený
správcom
na
účely
konkurzu 1.3.2016
IBAN:SK6502000000003528035053, vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s.

4.3.2016

24

Peňažná
pohľadávka

výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte;
4.4.2016
kreditný úrok vyplatený VÚB a.s. za 03/2016

8.4.2016

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 02/2016 vo výške 37,90 EUR
vyplatená zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu
zriadený
správcom
na
účely
konkurzu 4.4.2016
IBAN:SK6502000000003528035053, vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s.

8.4.2016

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 03/2016 vo výške 185,24 EUR
vyplatená zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu
zriadený
správcom
na
účely
konkurzu 20.5.2016 25.5.2016
IBAN:SK6502000000003528035053, vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s.

27

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 04/2016 vo výške 37,90 EUR
vyplatená zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu
zriadený
správcom
na
účely
konkurzu 20.5.2016 25.5.2016
IBAN:SK6502000000003528035053, vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s.

28

Peňažná
pohľadávka

výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte;
20.5.2016 25.5.2016
kreditný úrok vyplatený VÚB a.s. za 04/2016

29

Peňažná
pohľadávka

výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte;
31.5.2016 30.6.2016
kreditný úrok vyplatený VÚB a.s. za 05/2016

22

25

26

zrážka zo mzdy Úpadcu za 05/2016 vo výške 37,90 EUR
vyplatená zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu
zriadený
správcom
na
účely
konkurzu 27.6.2016 30.6.2016
IBAN:SK6502000000003528035053, vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s.
zrážka zo mzdy Úpadcu za 06/2016 vo výške 126,56 EUR
vyplatená zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu
zriadený
správcom
na
účely
konkurzu 27.6.2016 30.6.2016
IBAN:SK6502000000003528035053, vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s.

30

Peňažná
pohľadávka

31

Peňažná
pohľadávka

32

Peňažná
pohľadávka

výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte;
30.6.2016 30.6.2016
kreditný úrok vyplatený VÚB a.s. za 06/2016

33

Peňažná
pohľadávka

preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za 2015
voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s., podľa Oznámenia 15.8.2016 18.8.2016
o výsledku ročného zúčtovania č. 1614063318 z 11.8.2016

Deň vydania: 23.08.2016

0,01

37,90

0,02

37,90

185,24

37,90

0,03

0,03

37,90

126,56

0,03

71,58

0,01 €

37,90 €

0,02 €

37,90 €

185,24 €

37,90 €

0,03 €

0,03 €

37,90 €

126,56 €

0,03 €

71,58 €

Súpisové zložky majetku, uvedené pod poradovým č. 4, 6 a 7 boli na základe súhlasu zástupcu veriteľov vylúčené
zo súpisu všeobecnej podstaty z dôvodu ich nespeňažiteľnosti. Oznámenie o vylúčení majetku pod poradovým
číslom 4 a 7 bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 237/2015 zo dňa 10.12.2015, pričom v zákonnej 60-dňovej
lehote o tento majetok neprejavil záujem žiaden veriteľ Úpadcu. Oznámenie o vylúčení majetku pod poradovým
číslom 6 bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 80/2016 zo dňa 27.4.2016, pričom v zákonnej 60-dňovej lehote
o tento majetok neprejavil záujem žiaden veriteľ Úpadcu.
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V súlade s ustanovením § 96 ods. 2 a § 101 ZoKR správca zverejnil oznam o zostavení pohľadávok proti podstate
a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 126/2016 dňa
30.06.2016.
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 ZoKR, nikto z oprávnených osôb neprejavil záujem nahliadnuť do zoznamu
pohľadávok proti podstate a nikto z oprávnených osôb v zákonnej lehote nenamietol u správcu poradie pohľadávok
proti všeobecnej podstate.
Podľa ustanovenia § 96 ods. 5 ZoKR a § 101 ZoKR správca pripravil dňa 2.8.2016 rozvrh všeobecnej podstaty,
ktorý pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku doručil príslušnému orgánu – zástupcovi veriteľov, spoločnosti
SHELL Slovakia, s.r.o.,Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081, zastúpená AK Mikolaj s.r.o., Košická
56, 821 08 Bratislava. Zástupca veriteľov prevzal návrh rozvrhu dňa 4.8.2016. Návrh rozrhu výťažku v pôvodnom
znení bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 151/2016 dňa 5.8.2016.
Následne Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. informovala správcu o preplatku z ročného zúčtovania
Úpadcu na zdravotnom poistení za rok 2015 vo výške 71,58 EUR, o ktorej skutočnosti správca bezodkladne
informoval Zástupcu veriteľov.
Zástupca veriteľov dňa 11.8.2016 doručil správcovi žiadosť o prepracovanie návrhu rozvrhu výťažku všeobecnej
podstaty, a to o doplnenie vyššie uvedenej súpisovej zložky do majetku a jej zaradenie do rozvrhu.
Predmetnú námietku správca vyhodnotil ako opodstatnenú a súčasne opravil v pôvodnom návrhu rozvrhu výťažku
všeobecnej podstaty zistené chyby.
Výsledkom je toto prepracované znenie návrhu rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty, ktoré správca podľa
ustanovenia § 96 ods. 5 ZoKR a § 101 ZoKR pripravil, a ktoré správca pred jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku doručil príslušnému orgánu – zástupcovi veriteľov, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o.,Einsteinova 23, 851
01 Bratislava, IČO: 31 361 081, zastúpená AK Mikolaj s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava.

2. Rozvrhová časť
Majetok tvoriaci všeobecnú podstatu Úpadcu predstavovali peňažné prostriedky, pohľadávky a nákladný príves tak,
ako to vyplýva zo všeobecnej časti tohto návrhu rozvrhu výťažku, a to v celkovej speňaženej výške výťažku v sume
5.811,63 EUR (slovom: päťtisíc osemstojedenásť a 63/100 Eur).
Pohľadávky proti podstate, ktoré majú byť uspokojené z tohto majetku, predstavujú sumu 1.238,85 Eur (slovom:
jedentisíc dvestotridsaťosem a 85/100 Eur).
veriteľ
dátum
pohľadávky
právny dôvod
vzniku
proti podstate
Mgr.
Xénia zaslanie žiadostí o poskytnutie súčinnosti úpadcovi, Daňovému úradu Trenčín,
Hofierková,
Okresnému úradu Trenčín, katastrálny odbor, OR PZ SR, ODI Trenčín, Socíálnej 11.6.2015
správca
poisťovni, ÚPV SR, CD CP SR, a.s. a spoločnosti TOP - SPEED, s.r.o.
Mgr.
Xénia
oznámenie čísla bankového účtu zamestnávateľovi úpadcu za účelom realizácie
Hofierková,
16.6.2015
zrážok zo mzdy úpadcu
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie dodatočnej žiadosti o poskytnutie súčinnosti ODI Trenčín
23.7.2015
správca
VÚB, a.s.
bankové poplatky
31.7.2015
Mgr.
Xénia zaslanie oznámení o popretí veriteľom BPT Leasing, a.s., Dôvera zdavotná poisťovňa,
Hofierková,
a.s., Slovenská kancelária poisťovateľov,s Slovenská konsolidačná, Slovenská 27.8.2015
správca
sporiteľňa, a.s. a Sociálna poisťovňa
VÚB, a.s.
bankové poplatky
31.8.2015
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie písomného uznania pohľaadávky veriteľovi Sociálna poisťovňa
4.9.2015
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie písomného uznania pohľaadávky veriteľovi BPT LEASING a.s.
28.9.2015
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie úplného znenia zoznamu pohľadávok na OS TN
30.9.2015

celá/priradená
suma
11,20 €
1,40 €
1,55 €
6,00 €
8,40 €
6,00 €
1,40 €
1,40 €
1,40 €
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Hofierková,
zaslanie úplného znenia zoznamu pohľadávok na OS TN
30.9.2015
1,40 €
správca
VÚB, a.s.
bankové poplatky
30.9.2015
6,00 €
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie predžalobnej výzvy veriteľovi Jiří Toncar, Nučice, ČR
16.10.2015
3,10 €
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie predžalobnej výzvy veriteľovi INTEGRA REAL, s.r.o., Martin
16.10.2015
1,40 €
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie predžalobnej výzvy konateľovi veriteľa INTEGRA REAL, s.r.o., Martin
16.10.2015
1,40 €
správca
Mgr.
Xénia
paušálna odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov priznaná Uznesením
Hofierková,
19.10.2015
663,88 €
OS TN, publikované v OV č. 200/2015
správca
VÚB, a.s.
bankové poplatky
31.10.2015
6,00 €
Mgr.
Xénia
zaslanie žiadosti o uloženie záväzného pokynu a žiadosti o udelenie súhlasu s
Hofierková,
23.11.2015
1,40 €
vylúčením majetku zo súpisu zástupcovi veriteľov
správca
VÚB, a.s.
bankové poplatky
30.11.2015
6,00 €
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov
3.12.2015
1,40 €
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie oznámenia o vylúčení majetku zo súpisu zástupcovi veriteľov
10.12.2015
1,40 €
správca
VÚB, a.s.
bankové poplatky
31.12.2015
6,00 €
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie žiadosti o uloženie záväzného pokynu zástupcovi veriteľov
21.1.2016
1,40 €
správca
VÚB, a.s.
bankové poplatky
31.1.2016
6,00 €
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie zápisnice zo zasadnutia zástupcu veriteľov na OS TN
1.2.2016
1,40 €
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov
29.2.2016
1,40 €
správca
VÚB, a.s.
bankové poplatky
29.2.2016
6,00 €
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie úplného znenia zoznamu pohľadávok na OS TN
8.3.2016
1,75 €
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
overenie pravosti podpisu správcu na plnej moci pre ODI Trenčín
14.3.2016
1,50 €
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie oznámenia o popretí pohľadávky veriteľovi OMV Slovensko s.r.o.
16.3.2016
1,40 €
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie úplného znenia zoznamu pohľadávok na OS TN
24.3.2016
1,40 €
správca
VÚB, a.s.
bankové poplatky
31.3.2016
6,00 €
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie žiadosti o vylúčenie majetku zo súpisu - pohľadávka - zástupcovi veriteľov
19.4.2016
1,40 €
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie oznámenia o vylúčení majetku zo súpisu - pohľadávka - zástupcovi veriteľov 22.4.2016
1,40 €
správca
VÚB, a.s.
bankové poplatky
30.4.2016
6,00 €
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov
24.5.2016
1,40 €
správca
VÚB, a.s.
bankové poplatky
31.5.2016
6,00 €
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie žiadosti zamestnávateľovi o ukončenie realizácie zrážok zo mzdy úpadcu
23.6.2016
1,40 €
správca
VÚB, a.s.
bankové poplatky
30.6.2016
6,00 €
súdny poplatok podľa položky 5 písm. d) Prílohy k zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych splatný v deň rozvrhu
Okresný
súd
poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov (0,2 % z výťažku zahrnutého do výťažku, z ktorého sa 11,62 €
Trenčín
čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur)
vypočítal
splatný
v
deň
Mgr.
Xénia
odmena správcu vypočítaná podľa ustanovenia § 17 ods. 2 vyhlášky MS SR č. rozvrhu výťažku, z
Hofierková,
43,60 €
665/2005 Z.z. (5%)
ktorého
sa
správca
vypočítal
odmena správcu vypočítaná podľa ustanovenia § 20 ods. 1 vyhlášky MS SR č.
splatný
v
deň
Mgr.
Xénia 665/2005 Z.z. - za speňaženie nákladného prívesu za 2.500,- EUR, a teda: a) zo
rozvrhu výťažku, z
Hofierková,
sumy výťažku do 33,19 eura 16 % = 5,31 EUR; b) zo sumy nad 33,19 eura 15 % =
353,65 €
ktorého
sa

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

84

Obchodný vestník 163/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.08.2016

Hofierková,
správca

sumy výťažku do 33,19 eura 16 % = 5,31 EUR; b) zo sumy nad 33,19 eura 15 % =
353,65 €
ktorého
sa
44,81 EUR; c) zo sumy výťažku nad 331,94 eura 14 % = 303,53 EUR; celkovo
vypočítal
teda 353,65 EUR
Mgr.
Xénia
pred
zverejnením
Hofierková,
zaslanie návrhu konečného rozvrhu výťažku zástupcovi veriteľov
návrhu
rozvrhu 1,40 €
správca
výťažku v OV
bankové poplatky za vedenie bankového účtu do zrušenia, bankové poplatky za splatný
v
deň
VÚB, a.s.
40,00 €
prevody peňažných prostriedkov veriteľom
realizácie prevodov
SPOLU

1 238,85 €

Proti tomuto zoznamu pohľadávok proti podstate neboli v 30 dňovej lehote od zverejnenia zostavenia zoznamu
pohľadávok proti podstate a zámeru zostaviť končený rozvrh výťažku doručené žiadne námietky.
Z celkového výťažku zo všeobecnej podstaty v sume 5.811,63 Eur majú byť uspokojené pohľadávky proti podstate
vo výške 1.238,85 Eur a pozostávajú z poštovného, bankových poplatkov, súdneho poplatku, odmeny správcu
a iných nákladov (viď vyššie).
Čistý výťažok zo všeobecnej podstaty tak predstavuje sumu 4.572,78 Eur.
Výška všetkých zistených nezabezpečených pohľadávok, miera uspokojenia každého veriteľa a suma
prináležiaca každému veriteľovi sú nasledovné:
Označenie veriteľa

Prihlásená
pohľadávky

a

zistená

suma Miera
uspokojenia

BPT LEASING, a.s. Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 31 357 814

354 972,99 €

785,18 €

Credium Slovakia, a.s., Einsteinova 21, 852 86 Bratislava, IČO: 35845490

179 978,46 €

398,10 €

ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713

64 010,78 €

141,59 €

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

532 531,21 €

1 177,94 €

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o., Tuhovská 11, 831 07 Bratislava,
29 504,38 €
IČO: 35 728 116

65,26 €

SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081

248 025,17 €

548,62 €

Slezák Branislav – PETERSON, Jesenského 2, 949 01 Nitra, IČO: 33 638 403

7 687,99 €

17,01 €

Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava, IČO: 36
28 341,54 €
062 235

62,69 €

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

324,51 €

146 708,05 €

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
5 111,61 €
IČO: 215 759

11,31 €

Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484

503,18 €

227 482,98 €

Union zdravotná poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 284 831 517,00 €

1,14 €

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25,
36,51 €
IČO: 30 796 482

0,08 €

VB LEASING SK, spol. s r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 31378528

411,81 €

186 176,93 €
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Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653

40 531,14 €

89,65 €

Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332

2 359,26 €

5,22 €

STSZ, a.s., Ružindolská 19, 917 50 Trnava, IČO: 34 130 250

10 730,57 €

23,74 €

Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01 Trenčín, IČO:
2 595,90 €
----

5,74 €
4 572,78 €

Celkom

2 067 302,47 €

na rozvrhnutie

4.572,78 EUR

miera uspokojenia v %

0,221195498

Poučenie správcu:
Podľa ustanovenia § 96 ods. 1, posledná veta, ZoKR, náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej
pohľadávky sám. V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZoKR, v spojení s ustanovením § 96 ods. 5 ZoKR, správca
predkladá zástupcovi veriteľov prepracovaný návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Úpadcu
a určuje zástupcovi veriteľov na jeho schválenie lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom
vestníku.
V uvedenej lehote môže zástupca veriteľov návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu
uplatniť odôvodnené námietky.
Jednotliví veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu na adrese Mierové námestie
37, 911 01 Trenčín, II. poschodie, po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 0903/776 399 a vo vyššie
uvedenej lehote môžu požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu uplatnil odôvodnené
námietky.
Zároveň týmto vyzývam vyššie uvedených veriteľov, aby na adresu správcu: Mgr. Xénia Hofierková, správca,
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: hofierkovaxenia@gmail.com,
oznámili číslo bankového účtu v tvare IBAN a BIC kód, na ktorý budú v prípade schválenia konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty poukázané peňažné prostriedky, pripadajúce na uspokojenie ich
pohľadávok.
V Trenčíne, dňa 18.8.2016
Mgr. Xénia Hofierková, správca
úpadcu Rastislav Kotleba „v konkurze“

K019554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kostelník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 16, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/7/2015 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/7/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum zápisu: 17.08.2016
Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803
Prihlásená suma spolu: 19.539,64 EUR

V Nitre, dňa 18.08.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca

K019555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cervanová Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Bela 4661/4, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36K/16/2016 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/16/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Václav Sosna, správca konkurznej podstaty úpadcu Ľudmila Cervanová, nar. 15.10.1979, Mateja Bela
4661/4, 921 01 Piešťany, zvoláva podľa § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. prvú schôdzu veriteľov na deň 27.9.2016
o 11:00 hod. do sídla správcu v Skalici, Námestie slobody 2, s týmto programom:
1. Otvorenie
2 Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3.Správa o zistenom a spísanom majetku
4. Informácia o zistených a popretých pohľadávkach
5. Voľba zástupcu veriteľov
6. Rozhodovanie o výmene správcu
7. Rôzne a záver
JUDr. Václav Sosna

K019556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marian Riečan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 29, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavrač
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2015 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2015
Druh podania:
Výmaz poznámky o spornom zápise
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výmaz poznámky o sporovom zápise a aktualizácia údajov v súpise v dôsledku vyporiadania BSM úpadcu v zmysle
uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 16C/30/2016.
Vlastník
Spoluvl.
podiel

P.č. Súpisová zložka majetku

Hodnota
majetku

Deň
zápisu

Označenie zabezpečeného veriteľa,
číslo zabezpečenej pohľadávky

byt č. 32 s prísl., na 8. poschodí bytového domu
so súp.č. 1890,
vchod č. 29, na ul. Mládežnícka 29,
974 04 Banská Bystrica

1.

podiel vo výške 6509/246796
na spoločných častiach a zariadeniach bytového
domu so súp.č. 1890, vchod č. 29 na ul.
úpadca
Mládežnícka 29, Banská Bystrica
v podiele
1/2
podiel vo výške 6509/246796
na pozemku C- KN parc.č. 760 zastavané
plochy o výmere 345m2,

veriteľ č. 6 - Všetci vlastníci bytov v bytovom dome
súp. č. 1890, Mládežnícka 29, k.ú. Radvaň, okres
Banská Bystrica, v poradí prvom
32 500,- € 28.07.2015

veriteľ č. 7 - Všeobecná úverová banka, a.s.,
Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155,
v poradí druhom

všetko zapísané na LV č. 3653,
k.ú.: Radvaň, obec: Banská Bystrica, Okres:
Banská Bystrica, SR

JUDr. František Vavrač, správca

K019557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Dolinajec "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kálov 654/25, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.11.1964
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2013/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2013
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Zmena v súpise majetku

Por. číslo v súpise:

6

Oddelená podstata:

KN-E parc. č. 890, k.ú. Lietavská Svinná

Súpisová položka majetku: Pozemok

Popis:
Parcela KN-E č. 890, výmera 1928 m2, druh pozemku: Orná
pôda, spoluvlastnícky podiel 1/4, evidovaný na LV. č. 776, obec Lietavská Svinná -

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pôda, spoluvlastnícky podiel 1/4, evidovaný na LV. č. 776, obec Lietavská Svinná Babkov, katastrálne územie Lietavská Svinná, okres Žilina. Pozemok je lokalizovaný
v obci Lietavská Svinná, štát Slovensko

Zabezpečený veriteľ:

Daňový úrad Žilina I, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina

Výška zabezpečenej pohľadávky: 114.888,17 EUR

Pôvodná súpisová hodnota:

Nová súpisová hodnota:

500,- EUR

24,10 EUR

Deň zmeny súpisovej hodnoty: 15.4.2016

Dôvod zmeny:
Ocenenie spoluvlastníckeho podielu znaleckým
posudkom č. 5/2016 vypracovaný Ing. Darinou Kalabusovou, Dolný Kalník 28, 038
02

V Banskej Bystrici, dňa 15.4.2016

JUDr. Martin Dolník
komplementár spoločnosti
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.

Zmena v súpise majetku
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7

Oddelená podstata:

POZEMOK KN-E parc. č. 1145, k.ú. Lietavská Svinná

Súpisová položka majetku: Pozemok

Popis:
Parcela KN-E č. 1145, Výmera 899 m2, druh pozemku:
Trvalé trávnaté porasty, spoluvlastnícky podiel ¼, evidovaný na LV. č. 776, obec
Lietavská Svinná - Babkov, katastrálne územie Lietavská Svinná, okres Žilina.
Pozemok je lokalizovaný v obci Lietavská Svinná, štát Slovensko

Zabezpečený veriteľ:

Daňový úrad Žilina I, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina

Výška zabezpečenej pohľadávky: 114.888,17 EUR

Pôvodná súpisová hodnota:

Nová súpisová hodnota:

150,- EUR

58,44 EUR

Deň zmeny súpisovej hodnoty: 15.4.2016

Dôvod zmeny:
Ocenenie spoluvlastníckeho podielu znaleckým
posudkom č. 5/2016 vypracovaný Ing. Darinou Kalabusovou, Dolný Kalník 28, 038
02

V Banskej Bystrici, dňa 15.4.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Martin Dolník
komplementár spoločnosti
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.

Zmena v súpise majetku

Por. číslo v súpise:

8

Oddelená podstata:

POZEMOK KN-E parc. č. 1147, k.ú. Lietavská Svinná

Súpisová položka majetku: Pozemok

Popis:
Parcela KN-E č. 1147, Výmera 253 m2, druh pozemku: Orná
pôda, spoluvlastnícky podiel 1/4, evidovaný na LV. č. 776, obec Lietavská Svinná Babkov, katastrálne územie Lietavská Svinná, okres Žilina. Pozemok je lokalizovaný
v obci Lietavská Svinná, štát Slovensko

Zabezpečený veriteľ:

Daňový úrad Žilina I, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina

Výška zabezpečenej pohľadávky: 114.888,17 EUR

Pôvodná súpisová hodnota:

Nová súpisová hodnota:

60,- EUR

151,35 EUR

Deň zmeny súpisovej hodnoty: 15.4.2016

Dôvod zmeny:
Ocenenie spoluvlastníckeho podielu znaleckým
posudkom č. 5/2016 vypracovaný Ing. Darinou Kalabusovou, Dolný Kalník 28, 038
02
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V Banskej Bystrici, dňa 15.4.2016

JUDr. Martin Dolník
komplementár spoločnosti
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.

K019558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: rent estate, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Olbrachtova 5, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 773 573
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske námestie 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava - Staré
mesto
Spisová značka správcovského spisu: 4K/14/2016 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/14/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona 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
zapísal do zoznamu pohľadávok nezabezpečené pohľadávky nižšie uvedeného veriteľa v nižšie uvedenej výške:
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700 v celkovej
sume 256,92 EUR.
V Bratislave dňa 16.8.2016
JUDr. Marek Glemba, správca

K019559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Izonil Slovakia, spol. s. r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotín 334, 946 31 Chotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 409 547
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/51/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Izonil Slovakia, spol. s.r.o., so sídlom: 946 31 Chotín 334, IČO: 31 409 547,
č.k.: 32K/51/2014, v zmysle §96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že k dnešnému
dňu zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku
z oddelenej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre veriteľský výbor a veriteľov pohľadávok proti podstate
k dispozícii v kancelárii správcu.
V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, veriteľský výbor a každý kto tvrdí, že je
veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť.
V Nitre dňa 18.08.2016
JUDr. Ladislav Barát
správca

K019560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Oriskó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúškovo 654, 925 01 Matúškovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1976
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/22/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/22/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľná vec
Súp.
zložka
Popis
maj. č.
televízor
1.
LE40A75R1M
2.

Množstvo

Stav
opotrebovanosti

Súpisová
hodnota

1 ks

používané

30,00 eur

televízor LE40B55 1 ks

používané

30,00 eur

Dôvod zapísania do súpisu

Deň zapísania do
súpisu

majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1
15.08.2016
písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1
15.08.2016
písm. a) ZKR

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

93

Obchodný vestník 163/2016

3.

zosilňovač

1 ks

Konkurzy a reštrukturalizácie

používané

30,00 eur

4.

sušička BOSCH

1 ks

používané

80,00 eur

5.

tablet

2 ks

používané

80,00 eur

6.

porcelán

1 ks

používané

40,00 eur

7.

tablet overmax OV 1 ks

používané

30,00 eur

8.

tablet Surface 1516 1 ks

používané

30,00 eur

9.

koaxiálne káble

používané

50,00 eur

1500 m

majetok úpadcu
písm. a) ZKR
majetok úpadcu
písm. a) ZKR
majetok úpadcu
písm. a) ZKR
majetok úpadcu
písm. a) ZKR
majetok úpadcu
písm. a) ZKR
majetok úpadcu
písm. a) ZKR
majetok úpadcu
písm. a) ZKR

Deň vydania: 23.08.2016
podľa § 67 ods. 1
podľa § 67 ods. 1
podľa § 67 ods. 1
podľa § 67 ods. 1
podľa § 67 ods. 1
podľa § 67 ods. 1
podľa § 67 ods. 1

Iná majetková hodnota
Súp.
Typ
súpisovej
Súpisová
zložka
Popis položky
zložky majetku
hodnota
maj. č.
nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a
nespotrebovaná časť
10.
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur, 663,88 eur
preddavku
vedeného pod položkou denníka D19 62/2016
11.

15.08.2016
15.08.2016
15.08.2016
15.08.2016
15.08.2016
15.08.2016
15.08.2016

Dôvod zapísania Deň zapísania
do súpisu
do súpisu

Uznesenie
Okresného
Trnava
Uznesenie
nespotrebovaná časť nespotrebovaná časť preddavku na úhradu nákladov
1.659,70 eur Okresného
preddavku
konkurzu vo výške 1.659,70 eur
Trnava

súdu 16.08.2016
súdu 16.08.2016

V Šali, dňa 18.08.2016
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K019561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Izonil Slovakia, spol. s. r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotín 334, 946 31 Chotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 409 547
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/51/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Izonil Slovakia, spol. s.r.o., so sídlom: 946 31 Chotín 334, IČO: 31 409 547,
č.k.: 32K/51/2014, v zmysle §96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že k dnešnému
dňu zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre veriteľský výbor a veriteľov pohľadávok proti podstate
k dispozícii v kancelárii správcu.
V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, veriteľský výbor 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.
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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Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť.
V Nitre dňa 18.08.2016
JUDr. Ladislav Barát
správca

K019562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angela Bučková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Raškovce 54, 076 75 Veľké Raškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 251 609
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Krmanova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/25/2016 S855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/25/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Angely Bučkovej s miestom podnikania Veľké Raškovce 54, 076 75 Veľké Raškovce, IČO: 43 251
609 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Krmanova 1, 040 01
Košice, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9:00 do 16:00 hod. po telefonickom dohovore so správcom
na tel. č. (055)72 05 818.
JUDr. Štefan Straka, správca konkurznej podstaty

K019563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HS - INGREAL a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bellova 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 212 156
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2016 S 859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Milan Okajček, správca, sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu S859, správca majetku úpadcu HS INGREAL a.s. v konkurze, so sídlom: Bellova 3, 040 01 Košice, IČO: 36 212 156, týmto v súlade s § 28 ods. 3
zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZKR")
oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:

Veriteľ: RAMIRENT spol. s r. o., sídlom Opletalova 65, Bratislava 841 07, IČO: 17 321 484
Poradové číslo
pohľadávky

Dátum doručenia
prihlášky

Istina

Úroky

Úroky z
omeškania

Poplatok z
omeškania

Náklady z
uplatnenia

6.921,20

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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6.921,20
eur

0 eur

670,31 eur

Deň vydania: 23.08.2016
0 eur

1.674,73 eur

9.266,24 eur

Poučenie: 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).
V Košiciach, dňa 18. augusta 2016
JUDr. Milan Okajček, správca

K019564
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:
Iné zverejnenie

Dňa 28.06.2016 udelil zástupca veriteľov SKP záväzný pokyn na speňaženie hnuteľných vecí zapísaných vo
všeobecnej majetkovej podstate, zverejnené v OV č. 174/2015, dňa 10.09.2015, a to iným vhodným spôsobom
podľa § 92 ods. 1 písm. e) ZKR, a to priamym predajom podielovému spoluvlasntíkovi majetku za cenu 100 €.

K019565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Lehocký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 1587/19, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2016 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Kristián Gregor, správca úpadcu Peter Lehocký, nar. 04.05.1995, bytom Mládežnícka 1587/19, 960 01
Zvolen, podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne:

·
·
·

IBAN:
SK02 1100 0000 0029 3749 5021
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
výška kaucie:
350 EUR

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a)
bolo
podané
na
predpísanom
tlačive
a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur 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.

K019566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Baluch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Lesom 17/1477, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2014 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac apríl 2016 vo výške 170,22 Eur, za mesiac máj 2016 vo
výške 182,02 Eur, za mesiac jún 2016 vo výške 185,27 Eur a za mesiac júl 2016 vo výške 180,04 Eur; spolu vo
výške 717,55 Eur.
Súpisová hodnota spolu: 717,55 Eur.
V Prešove, dňa 18.08.2016
JUDr. Ján Surma, správca

K019567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Kubovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Báb 237, 951 34 Báb
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.4.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/18/2016 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/18/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
por.
opis súpisovej zložky majetku
č.

1

súpisová
hodnota

deň
zápisu

Spoluvlastník

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Okrese Galanta, Obci Sereď, zapísaná na
LV č. 5547 vedenom Okresným úradom v Galante - katastrálnym odborom
pre k.ú. Sereď ako:
Nehnuteľnosť patrí do BSM manželov
65 000,00
- Byt číslo 42, číslo vchodu 50, 7 poschodie, spoluvlastnícky podiel na
18.8.2016 Kubovič Dušan r. Kubovič a Viera
€

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- Byt číslo 42, číslo vchodu 50, 7 poschodie, spoluvlastnícky podiel na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 7380/376560,
súpisné číslo stavby 49 na pozemku registra C s parc. č. 3084, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie.

€

Deň vydania: 23.08.2016

18.8.2016 Kubovič Dušan r. Kubovič a Viera
Kubovičová r. Matušicová v podiele 1/1

Mgr. Ladislav Barát, správca

K019568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LAMO, spol. s r. o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 389/19, 974 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 639 836
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 1K/47/2015 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/47/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota,
správca úpadcu: LAMO, spol. s r. o. „v likvidácii“, Mierová 389/19, 974 46 Valaská, IČO: 31 639 836 v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu – zástupcu veriteľov, ktorým je Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, udeleným dňa 02.06.2016, vyhlasuje podľa § 92 ods. 1 písm. d), ods. 6 ZKR, dražbu
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Označenie dražobníka a navrhovateľa dražby: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., Hlavné námestie 13,
979 01 Rimavská Sobota
Miesto konania dražby: kancelária správcu Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Dátum konania dražby: 30.09.2016
Čas otvorenia dražby: 09.00 hod.
Začiatok prezentácie účastníkov dražby je 30 minút pred otvorením dražby.
Účastníci dražby: Účastníkmi dražby môžu byť iba osoby spĺňajúce podmienky podľa § 5 zák. č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách. Účastníci dražby pred začatím dražby dražobníkovi predložia:
·
·
·
·
·
·

doklad o zložení zábezpeky,
doklad totožnosti,
pri právnickej osobe výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac
v prípade zastúpenia splnomocnencom splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného
účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene splnomocniteľa na
dražbe,
čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby podľa § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách,
číslo bankového účtu pre prípad neúspešnosti v dražbe.

Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu: LAMO, spol. s r. o. „v likvidácii“, Mierová 389/19, 974 46 Valaská, IČO:
31 639 836 vedené Okresným úradom Brezno, odborom katastrálnym pre katastrálne územie Valaská, obec
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31 639 836 vedené Okresným úradom Brezno, odborom katastrálnym pre katastrálne územie Valaská, obec
Valaská, okres Brezno
na LV č. 1055:
stavba súp. č. 198 na parc. č. C KN 1128/9 – siláž. žľab
stavba súp. č. 198 na parc. č. C KN 1128/10 – sklad strojov val
stavba súp. č. 198 na parc. č. C KN 1128/11 – mechan. stred. k to
stavba súp. č. 198 na parc. č. C KN 1128/30 – siláž žľab
v podiele úpadcu 1/1.
Nehnuteľnosti sa dražia ako súbor nehnuteľností.
Opis predmetu dražby:
Jedná sa o poľnohospodárske budovy v katastrálnom území Valaská. Právne vzťahy k parcele, na ktorej ležia
stavby pod súp. č. 198 sú evidované na LV č. 2589 a 2591 pre k. ú. Valaská.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby – poľnohospodárskych budov bola stanovená vlastným odhadom správcu v súlade s ust. §
77 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ako súpisová hodnota majetku nasledovne:
stavba súp. č. 198 na parc. č. C KN 1128/9 – siláž. žľab

500,- €

stavba súp. č. 198 na parc. č. C KN 1128/10 – sklad strojov val

500,- €

stavba súp. č. 198 na parc. č. C KN 1128/11 – mechan. stred. k to

500,- €

stavba súp. č. 198 na parc. č. C KN 1128/30 – siláž žľab

500,- €

v podiele úpadcu 1/1.
Cena predmetu dražby spolu je 2 000,- €.
Najnižšie podanie:
2 000,- € (s možnosťou zníženia najnižšieho podania)
Minimálne prihodenie:
30,- €
Dražobná zábezpeka:
Výška: 400,- €
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. ú.
2926877155/1100, IBAN: SK48 1100 0000 0029 2687 7155,
BIC: TATRSKBX, VS: IČO alebo rodné číslo
účastníka dražby, správa pre prijímateľa: zábezpeka, meno a priezvisko, resp. obchodné meno. Dražobná
zábezpeka musí byť na vyššieuvedený účet pripísaná správcovi najneskôr do otvorenia dražby. Dražobnú
zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: v prípade bezhotovostného prevodu na účet výpis z účtu,
z ktorého vyplýva úhrada zábezpeky alebo potvrdenie banky o vklade požadovanej zábezpeky na účet.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: neúspešným účastníkom dražby do 5 pracovných dní od skončenia dražby
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vrátenie dražobnej zábezpeky: neúspešným účastníkom dražby do 5 pracovných dní od skončenia dražby
prevodom na účet, z ktorého bola dražobná zábezpeka uhradená alebo na účet, ktorý dražobníkovi oznámi účastník
dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
dražobníka č. ú.: 2926877155/1100, IBAN: SK48 1100 0000 0029 2687 7155, BIC: TATRSKBX,VS: IČO alebo
rodné číslo vydražiteľa, ihneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny
dosiahnutej vydražením.
Ohliadka predmetu dražby:
Ohliadka predmetu dražby sa uskutoční:
Dňa 07.09.2016 o 14.00 hod.
Dňa 22.09.2016 o 14.00 hod.
Záujemcovia o ohliadku sa prihlásia telefonicky najneskôr dva dni vopred pred stanoveným termínom ohliadky na
tel. č. 0905 731 345 alebo 0917 275 198.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak vydražiteľ uhradí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza naň vlastnícke právo k predmetu
dražby dňom udelenia príklepu.
Dražobník po zaplatení ceny predmetu dražby zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
spolu s potvrdením o zaplatení bez zbytočného dokladu príslušnému okresnému úradu. Dražobník vydá
vydražiteľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho práva vydražiteľovi dve vyhotovenia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu
dražby, ktorú podpíše vydražiteľ a dražobník. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby
nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom
odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú
v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo
škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:
JUDr. Janka Antalová, Notársky úrad so sídlom Bélu Bartóka 16, 979 01 Rimavská Sobota
Poučenie v zmysle ust. § 21 ods. 2 až 6 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba,
ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka ( § 23).
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie
súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo
ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z
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ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z
dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým
dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu
dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
V Rimavskej Sobote, dňa 18.08.2016
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca

K019569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 147, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/24/2016 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/24/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Václav Sosna, správca konkurznej podstaty úpadcu Eva Nagyová, nar. 21.2.1966, 925 83 Žihárec 147,
oznamuje, že do správcovského spisu 25K/24/2016 S 1263 je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese 909
01 Skalica, Námestie slobody 2 a to v každý pracovný deň v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do spisu spolu s požadovaným termínom nahliadnutia možno podať písomne na
uvedenej adrese kancelárie správcu.
JUDr. Václav Sosna

K019570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LAMO, spol. s r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 389/19, 974 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 639 836
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 1K/47/2015 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/47/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota,
správca úpadcu: LAMO, spol. s r. o. „v likvidácii“, Mierová 389/19, 974 46 Valaská, IČO: 31 639 836 v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu – zástupcu veriteľov, ktorým je Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, udeleným dňa 02.06.2016, vyhlasuje podľa § 92 ods. 1 písm. d), ods. 6 ZKR, dražbu
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Označenie dražobníka a navrhovateľa dražby: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., Hlavné námestie 13,
979 01 Rimavská Sobota
Miesto konania dražby: kancelária správcu Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Dátum konania dražby: 30.09.2016
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Čas otvorenia dražby: 10.30 hod.
Začiatok prezentácie účastníkov dražby je 30 minút pred otvorením dražby.
Účastníci dražby: Účastníkmi dražby môžu byť iba osoby spĺňajúce podmienky podľa § 5 zák. č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách. Účastníci dražby pred začatím dražby dražobníkovi predložia:
·
·
·
·
·
·

doklad o zložení zábezpeky,
doklad totožnosti,
pri právnickej osobe výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac
v prípade zastúpenia splnomocnencom splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného
účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene splnomocniteľa na
dražbe,
čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby podľa § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách,
číslo bankového účtu pre prípad neúspešnosti v dražbe.

Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu: LAMO, spol. s r. o. „v likvidácii“, Mierová 389/19, 974 46 Valaská, IČO:
31 639 836 vedené Okresným úradom Brezno, odborom katastrálnym pre katastrálne územie Hronec, obec Hronec,
okres Brezno
na LV č. 681:
stavba súp. č. 3194 na parc. č. C KN 1663 – kravín
stavba súp. č. 3196 na parc. č. C KN 1666 – prístr. na stroje
v podiele úpadcu 1/1.
Nehnuteľnosti sa dražia ako súbor nehnuteľností.
Opis predmetu dražby:
Jedná sa o poľnohospodárske budovy v katastrálnom území Hronec. Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba
pod súp. č. 3194 je evidovaný na LV č. 927 pre k. ú. Hronec. Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba pod súp.
č. 3196 je evidovaný na LV č. 926 pre k. ú. Hronec.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby – poľnohospodárskych budov bola stanovená vlastným odhadom správcu v súlade s ust. §
77 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ako súpisová hodnota majetku nasledovne:
stavba súp. č. 3194 na parc. č. C KN 1663 – kravín

500,- €

stavba súp. č. 3196 na parc. č. C KN 1666 – prístr. na stroje

500,- €

v podiele úpadcu 1/1.
Cena predmetu dražby spolu je 1 000,- €.
Najnižšie podanie:
1 000,- € (s možnosťou zníženia najnižšieho podania)
Minimálne prihodenie:
30,- €
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Dražobná zábezpeka:
Výška: 200,- €
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. ú.
2926877155/1100, IBAN: SK48 1100 0000 0029 2687 7155,
BIC: TATRSKBX, VS: IČO alebo rodné číslo
účastníka dražby, správa pre prijímateľa: zábezpeka, meno a priezvisko, resp. obchodné meno. Dražobná
zábezpeka musí byť na vyššieuvedený účet pripísaná správcovi najneskôr do otvorenia dražby. Dražobnú
zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: v prípade bezhotovostného prevodu na účet výpis z účtu,
z ktorého vyplýva úhrada zábezpeky alebo potvrdenie banky o vklade požadovanej zábezpeky na účet.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: neúspešným účastníkom dražby do 5 pracovných dní od skončenia dražby
prevodom na účet, z ktorého bola dražobná zábezpeka uhradená alebo na účet, ktorý dražobníkovi oznámi účastník
dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
dražobníka č. ú.: 2926877155/1100, IBAN: SK48 1100 0000 0029 2687 7155, BIC: TATRSKBX,VS: IČO alebo
rodné číslo vydražiteľa, ihneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny
dosiahnutej vydražením.
Ohliadka predmetu dražby:
Ohliadka predmetu dražby sa uskutoční:
Dňa 07.09.2016 o 13.00 hod.
Dňa 22.09.2016 o 13.00 hod.
Záujemcovia o ohliadku sa prihlásia telefonicky najneskôr dva dni vopred pred stanoveným termínom ohliadky na
tel. č. 0905 731 345 alebo 0917 275 198.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak vydražiteľ uhradí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza naň vlastnícke právo k predmetu
dražby dňom udelenia príklepu.
Dražobník po zaplatení ceny predmetu dražby zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
spolu s potvrdením o zaplatení bez zbytočného dokladu príslušnému okresnému úradu. Dražobník vydá
vydražiteľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho práva vydražiteľovi dve vyhotovenia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu
dražby, ktorú podpíše vydražiteľ a dražobník. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby
nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom
odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú
v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo
škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:
JUDr. Janka Antalová, Notársky úrad so sídlom Bélu Bartóka 16, 979 01 Rimavská Sobota
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Poučenie v zmysle ust. § 21 ods. 2 až 6 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba,
ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka ( § 23).
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie
súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo
ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z
dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým
dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu
dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
V Rimavskej Sobote, dňa 18.08.2016
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca

K019571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Pálinkáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 83/59, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/77/2015 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/77/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Opätovné stanovenie hodnoty majetku zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty
V zmysle ust. §-u 77 ods. 6 ZoKR a ust. §-u 76 ods. 3 ZoKR, správca zverejňuje oznam o opätovnom stanovení
hodnoty majetku zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty zo dňa 09.02.2016, zverejneného v OV č.
29/2016 dňa 12.02.2016 pod číslom zverejnenia K003050.
Opätovná hodnota majetku zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty bola stanovená na základe
odbornej prehliadky motorového vozidla a následne vypracovaného posudku zo dňa 17.08.2016 vyhotoveného
predajcom vozidiel Peter Páll – AUTO-PÁLL s.r.o., IČO: 46 939 547:
Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Osobné motorové vozidlo RENAULT MEGANE, typ: AC Kombi;
Rok výroby: 2007; Farba: čierna metalíza; VIN: VF1KMK40638904148; EČV: NZ307DX;
Stav opotrebovanosti: výrazne opotrebované, vhodné na náhradné diely;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota majetku: 300,- EUR
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V Nitre, dňa 17.08.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca

K019572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SkorpioPharm, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 648 841
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/74/2015 S1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/74/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene sídla správcu konkurznej podstaty.

Ing. Eva Chromčíková, J. Bottu 2098/30, 960 01 Zvolen, zapísaná v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou S1346, ako správca úpadcu SkorpioPharm, s.r.o., so sídlom
Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen, IČO: 36 648 841, týmto oznamuje, že zmenila svoje sídlo kancelárie správcu
z pôvodnej adresy: Trhová 1, 960 01 Zvolen na novú adresu J. Bottu 2098/30, 960 01 Zvolen

Ing. Eva Chromčíková
správca

K019573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Brath
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slepčany 9, 951 52 Slepčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/14/2016 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/14/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
JUDr. Marek Ďuran, správca úpadcu: Jozef Brath, nar. 29.09.1952, bytom 951 52 Slepčany 9, v súlade s ust. §
32 ods. 7 písm. b) ZoKR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania
pohľadávok veriteľom. 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.
Bežný účet vedený v Tatra banka, a.s.
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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Číslo účtu v tvare IBAN : SK95 1100 0000 0029 3712 4650
Výška kaucie: 350,- EUR
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť aj veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Marek Ďuran, správca
V Nitre, dňa 18.08.2016

K019574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 839/15, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2012 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z KONANIA 3. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
úpadcu: Ján Molnár
nar.: 06.12.1971, bytom Slnečná ul. 839/15, 945 01 Komárno

podľa ust. § 38 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení nesk.predpisov (ďalej len „ZoKR“)

Spisová značka súdneho spisu: 31K/58/2012
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2012 S1412

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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miesto vyhotovenia zápisnice: Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
deň vyhotovenia zápisnice: 19.08.2016
začiatok zasadnutia: 10.00 hod.

Prítomní:
1. Za úpadcu: Nikto
2. Správca : JUDr. Andrea Pállová
3. Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Straňáková
4. Zástupca veriteľov:
·

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. – za: Mgr. Denisa Chamková, na základe Poverenia zo dňa 19.12.2012
(hlasovanie zaslané písomne dňa 15.08.2016 - ust. §-u 38 ods. 3 ZoKR)

Program zasadnutia:

1. Otvorenie;
2. Žiadosť o uloženie záväzného pokynu ohľadom speňaženia nehnuteľného majetku
úpadcu;
3. Záver.
·

k bodu 1. Otvorenie;

Predsedajúci správca konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky ustanovené v §-e 38 ods. 1 ZoKR na
konanie druhého zasadnutia veriteľského výboru, toto bolo na základe potreby zvolané správcom. Správca ďalej
skonštatoval, že je prítomný 1 veriteľ vykonávajúci funkciu zástupcu veriteľov, pričom tento sa za prítomného
považuje v súlade s ust. §-u 38 ods. 3 ZoKR (nakoľko hlasoval písomne), a teda v súlade s ust. §-u 38 ods. 2 ZoKR
veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
Správca písomne zvolal 3.zasadnutie veriteľského výboru a to listinou označenou ako Oznámenie o zvolaní
3.zasadnutia veriteľského výboru zo dňa 09.08.2016, pričom zástupcu veriteľov oboznámil s jeho programom, a to
žuloženie záväzného pokynu ohľadom speňaženia nehnuteľného majetku úpadcu (bod programu č.2).
·

k bodu 2. Žiadosť o uloženie záväzného pokynu ohľadom speňaženia nehnuteľného majetku
úpadcu;

Správca oboznámil zástupcu veriteľov s nižšie uvedeným nehnuteľným majetkom úpadcu, na speňaženie ktorého
žiada príslušný orgán o uloženie záväzného pokynu.
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK:
Zverejnený v Obchodnom vestníku č. 229/2015 zo dňa 30.11.2015:

P.č.

Druh
nehnuteľnosti

Parc.číslo

Výmera
m2

v

LV č. K.Ú. Obec Okres

Spoluvlastnícky
podiel

Spoluvl. podiel Súpisová
m2
mene Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1

Záhrada

2177/36

132

250 Búč Búč Komárno 1/1

132

19,80

5

Orná pôda

2789/1

424

945 Búč Búč Komárno 2/10

84,8

12,72

2790/1

262

945 Búč Búč Komárno 2/10

52,4

7,86

2791/1

320

945 Búč Búč Komárno 2/10

64

9,60

10 Vinica

3947/2

252

945 Búč Búč Komárno 2/10

50,4

7,56

11 Orná pôda

3948/2

288

945 Búč Búč Komárno 2/10

57,6

8,64

12 Vinica

3886/2

158

945 Búč Búč Komárno 2/10

31,6

4,74

13 Vinica

3887/2

1 021

945 Búč Búč Komárno 2/10

204,2

30,63

14 Orná pôda

2094/1

72

1078 Búč Búč Komárno 1/20

3,6

0,54

15 Orná pôda

2263/3

2 208

1082 Búč Búč Komárno 1/30

73,6

11,04

17 Orná pôda

2262/3

1 874

1082 Búč Búč Komárno 1/30

62,47

9,37

21 Vodná plocha

1945/1

104

1234 Búč Búč Komárno 1/5

20,8

3,12

22 Vinica

2422/24

270

1234 Búč Búč Komárno 1/2

54

8,10

3174/2

349

1234 Búč Búč Komárno 1/5

69,8

10,47

3175/2

608

1234 Búč Búč Komárno 1/5

121,6

18,24

3632/2

151

1234 Búč Búč Komárno 1/5

30,2

4,53

4137/1

504

1234 Búč Búč Komárno 1/5

100,8

15,12

4692/18

2 416

1309 Búč Búč Komárno 2/10

483,2

72,48

32 Orná pôda

3487/1

111

1944 Búč Búč Komárno 1/20

5,55

0,83

33 Orná pôda

4437/2

108

1944 Búč Búč Komárno 1/20

5,4

0,81

4438/2

144

1944 Búč Búč Komárno 1/20

7,2

1,08

4439/2

104

1944 Búč Búč Komárno 1/20

5,2

0,78

36 Vodná plocha

1943

183

1998 Búč Búč Komárno 1/20

9,15

1,37

37 Orná pôda

4136

144

1999 Búč Búč Komárno 1/20

7,2

1,08

3179

349

2472 Búč Búč Komárno 1/10

34,9

5,24

3180

1 514

2472 Búč Búč Komárno 1/10

151,4

22,71

1923,07

288,46

6
7

Trvalý
porast
Trvalý
porast

Trvalý
23
porast
Trvalý
24
porast

trávny
trávny

trávny
trávny

26 Orná pôda
27 Orná pôda
Trvalý
30
porast

trávny

34 Orná pôda
Trvalý
35
porast

Trvalý
38
porast
Trvalý
39
porast

trávny

trávny
trávny

SPOLU

(ďalej len „Nehnuteľnosti“)

S ohľadom na uvedené správca navrhol zástupcovi veriteľov tri alternatívy speňaženia vyššie uvedeného majetku
úpadcu, a to Alternatíva č. 1, Alternatíva č. 2 a Alternatíva č. 3, s obsahom ktorých bol zástupca veriteľov podrobne
oboznámený.
Nato sa pristúpilo k hlasovaniu:

Hlasovanie o speňažení nehnuteľného majetku úpadcu prostredníctvom Alternatívy č. 1:

Zástupca veriteľov Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. – hlasuje ZA Alternatívu č. 1
Na základe výsledkov hlasovania veriteľský výbor prijal nasledovné

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesenie č. 1

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK: Zverejnený v Obchodnom vestníku č. 229/2015 zo dňa 30.11.2015:

P.č.

Druh
nehnuteľnosti

Parc.číslo

Výmera
m2

1

Záhrada

2177/36

132

250 Búč Búč Komárno 1/1

132

19,80

5

Orná pôda

2789/1

424

945 Búč Búč Komárno 2/10

84,8

12,72

2790/1

262

945 Búč Búč Komárno 2/10

52,4

7,86

2791/1

320

945 Búč Búč Komárno 2/10

64

9,60

10 Vinica

3947/2

252

945 Búč Búč Komárno 2/10

50,4

7,56

11 Orná pôda

3948/2

288

945 Búč Búč Komárno 2/10

57,6

8,64

12 Vinica

3886/2

158

945 Búč Búč Komárno 2/10

31,6

4,74

13 Vinica

3887/2

1 021

945 Búč Búč Komárno 2/10

204,2

30,63

14 Orná pôda

2094/1

72

1078 Búč Búč Komárno 1/20

3,6

0,54

15 Orná pôda

2263/3

2 208

1082 Búč Búč Komárno 1/30

73,6

11,04

17 Orná pôda

2262/3

1 874

1082 Búč Búč Komárno 1/30

62,47

9,37

21 Vodná plocha

1945/1

104

1234 Búč Búč Komárno 1/5

20,8

3,12

22 Vinica

2422/24

270

1234 Búč Búč Komárno 1/2

54

8,10

3174/2

349

1234 Búč Búč Komárno 1/5

69,8

10,47

3175/2

608

1234 Búč Búč Komárno 1/5

121,6

18,24

3632/2

151

1234 Búč Búč Komárno 1/5

30,2

4,53

4137/1

504

1234 Búč Búč Komárno 1/5

100,8

15,12

4692/18

2 416

1309 Búč Búč Komárno 2/10

483,2

72,48

32 Orná pôda

3487/1

111

1944 Búč Búč Komárno 1/20

5,55

0,83

33 Orná pôda

4437/2

108

1944 Búč Búč Komárno 1/20

5,4

0,81

34 Orná pôda

4438/2

144

1944 Búč Búč Komárno 1/20

7,2

1,08

4439/2

104

1944 Búč Búč Komárno 1/20

5,2

0,78

36 Vodná plocha

1943

183

1998 Búč Búč Komárno 1/20

9,15

1,37

37 Orná pôda

4136

144

1999 Búč Búč Komárno 1/20

7,2

1,08

3179

349

2472 Búč Búč Komárno 1/10

34,9

5,24

3180

1 514

2472 Búč Búč Komárno 1/10

151,4

22,71

1923,07

288,46

6
7

Trvalý
porast
Trvalý
porast

Trvalý
23
porast
Trvalý
24
porast

trávny
trávny

trávny
trávny

26 Orná pôda
27 Orná pôda
Trvalý
30
porast

35

Trvalý
porast

Trvalý
38
porast
Trvalý
39
porast

trávny

trávny

trávny
trávny

v

LV č. K.Ú. Obec Okres

Spoluvlastnícky
podiel

SPOLU

Spoluvl. podiel Súpisová
m2
mene Eur

hodnota

v

správca speňaží prostredníctvom Alternatívy č. 1, t.j. ako celok v súlade s ust. §-u 92 ods. 1 písm. d)
v spojení s ust. §-u 92 ods. 6 ZoKR na dražbe organizovanej správcom, pričom pri stanovení najnižšieho
podania bude vychádzať zo sumy 288,46 €.
·

k bodu 3. Záver

Správca zástupcovi veriteľov poďakoval za účasť a zasadnutie veriteľského výboru o 10.30 hod. ukončil.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Andrea Pállová, správca

K019575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 839/15, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2012 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Obchodné meno úpadcu: Ján Molnár
Trvale bytom: Slnečná ul. 839/15, 945 01 Komárno
Dátum narodenia: 06.12.1971
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Andrea Pállová
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2012 S1412
Spisová značka súdneho spisu: 31K/58/2012

Oznámenie súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
JUDr. Andrea Pállová, správca, so sídlom: Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, správca úpadcu Ján Molnár,
nar.: 06.12.1971, bytom Slnečná ul. 839/15, 945 01 Komárno, spisová značka: 31K/58/2012, podľa ust. §-u 92 ods.
1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) a v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov - veriteľa Wüstenrot
stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom: Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026, zo dňa 09.08.2016,
s primeraným použitím ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o dobrovoľných dražbách“),

vyhlasuje I. kolo dražby nehnuteľného majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu.

1. Predmet dražby:
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK:
Zverejnený v Obchodnom vestníku č. 229/2015 zo dňa 30.11.2015:

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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P.č.

Druh
nehnuteľnosti

Parc.číslo

Výmera
m2

1

Záhrada

2177/36

132

250 Búč Búč Komárno 1/1

132

19,80

5

Orná pôda

2789/1

424

945 Búč Búč Komárno 2/10

84,8

12,72

2790/1

262

945 Búč Búč Komárno 2/10

52,4

7,86

2791/1

320

945 Búč Búč Komárno 2/10

64

9,60

10 Vinica

3947/2

252

945 Búč Búč Komárno 2/10

50,4

7,56

11 Orná pôda

3948/2

288

945 Búč Búč Komárno 2/10

57,6

8,64

12 Vinica

3886/2

158

945 Búč Búč Komárno 2/10

31,6

4,74

13 Vinica

3887/2

1 021

945 Búč Búč Komárno 2/10

204,2

30,63

14 Orná pôda

2094/1

72

1078 Búč Búč Komárno 1/20

3,6

0,54

15 Orná pôda

2263/3

2 208

1082 Búč Búč Komárno 1/30

73,6

11,04

17 Orná pôda

2262/3

1 874

1082 Búč Búč Komárno 1/30

62,47

9,37

21 Vodná plocha

1945/1

104

1234 Búč Búč Komárno 1/5

20,8

3,12

22 Vinica

2422/24

270

1234 Búč Búč Komárno 1/2

54

8,10

3174/2

349

1234 Búč Búč Komárno 1/5

69,8

10,47

3175/2

608

1234 Búč Búč Komárno 1/5

121,6

18,24

26 Orná pôda

3632/2

151

1234 Búč Búč Komárno 1/5

30,2

4,53

27 Orná pôda

4137/1

504

1234 Búč Búč Komárno 1/5

100,8

15,12

4692/18

2 416

1309 Búč Búč Komárno 2/10

483,2

72,48

32 Orná pôda

3487/1

111

1944 Búč Búč Komárno 1/20

5,55

0,83

33 Orná pôda

4437/2

108

1944 Búč Búč Komárno 1/20

5,4

0,81

34 Orná pôda

4438/2

144

1944 Búč Búč Komárno 1/20

7,2

1,08

4439/2

104

1944 Búč Búč Komárno 1/20

5,2

0,78

36 Vodná plocha

1943

183

1998 Búč Búč Komárno 1/20

9,15

1,37

37 Orná pôda

4136

144

1999 Búč Búč Komárno 1/20

7,2

1,08

3179

349

2472 Búč Búč Komárno 1/10

34,9

5,24

3180

1 514

2472 Búč Búč Komárno 1/10

151,4

22,71

1923,07

288,46

6
7

Trvalý
porast
Trvalý
porast

Trvalý
porast
Trvalý
24
porast
23

30

Trvalý
porast

Trvalý
35
porast

Trvalý
porast
Trvalý
39
porast
38

trávny
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(ďalej len „predmet dražby“)
1. Miesto, dátum a čas obhliadok predmetu dražby:
Obhliadky predmetu dražby sa budú konať v termínoch: dňa 30.08.2016. o 15.30 hod. a dňa 14.09.2016 o 15.30
hod.. Stretnutie záujemcov o obhliadku nehnuteľností bude v uvedené dni pred nehnuteľnosťami úpadcu tvoriacich
predmet dražby.
1. Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Dražba sa bude konať dňa 26.09.2016. Otvorenie dražby bude o 10.00 hod. Začiatok prezentácie účastníkov
dražby je 30 minút pred začiatkom dražby.

1. Miesto konania dražby:
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Kancelária správcu JUDr. Andrea Pállová, Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra.

1. Dražba sa bude konať za účasti notárky:
JUDr. Ivety Grellovej, PhD, so sídlom Štefánikova ul. č. 6, 949 01 Nitra.

1. Účastníkmi dražby môžu byť:
Iba osoby spĺňajúce zákonné podmienky podľa § 5 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, ktoré pred
začatím dražby správcovi predložia:

- doklad o zložení zábezpeky,
- doklad totožnosti,
- v prípade právnickej osoby úradný výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
- v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom, špeciálne splnomocnenie s úradne overeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
na dražbe,
- číslo bankového účtu pre prípad neúspešnosti v dražbe.

1. Správcovi nie sú známe žiadne osoby, ktoré by mali k predmetu dražby zákonné predkupné právo na
dražbe ako dražitelia, správcovi neboli preukázané žiadne iné ťarchy a záťaže akéhokoľvek charakteru
ktoré by na nehnuteľnostiach viazli, ako v tomto bode ďalej uvedené. Zmluvné predkupné práva, ako aj
všetky záložné práva v súlade s ustanoveniami ZoKR zanikajú.

1. Dražobná zábezpeka:
je stanovená vo výške 28,85 € a musí byť uhradená buď bezhotovostným bankovým prevodom na účet úpadcu
vedený v Tatra banke, a.s. číslo účtu SK60 1100 0000 0029 1956 7407 alebo vkladom hotovosti na uvedený
bankový účet úpadcu, a to najneskôr 22.09.2016.
Po splnení vyššie uvedených podmienok sa účastník dražby zapíše do listiny „Zápis do dražby“ a bude mu
pridelené dražobné číslo. Účastníkom dražby, ktorí sa nestali vydražiteľmi, vráti správca dražobnú zábezpeku
bankovým prevodom do 10 dní od konania dražby.

1. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny
dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný najneskôr do 15 pracovných dní od skončenia dražby zaplatiť
správcovi buď bezhotovostným bankovým prevodom na účet úpadcu vedený v Tatra banke, a.s. číslo účtu SK60
1100 0000 0029 1956 7407 alebo vkladom na tento bankový účet úpadcu.

1.

Nadobudnutie vlastníctva:
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Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k
predmetu dražby udelením príklepu.

1.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:

Správca odovzdá vydražiteľovi po úhrade ceny dosiahnutej vydražením zápisnicu z dražby a spíše s ním záznam o
odovzdaní predmetu dražby. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ.

1.

Osvedčenie priebehu dražby:

Priebeh dražby sa osvedčuje notárskou zápisnicou, na základe ktorej sa vykoná zápis nového vlastníka v katastri
nehnuteľností. Dražba je prístupná verejnosti. Na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatila vstupné.
Vstupné je 3,32 EUR na osobu.

1.

Zmarenie dražby:

V prípade neuhradenia ceny vydraženého predmetu dražby vydražiteľom po udelení príklepu, považuje sa to za
zmarenie dražby vydražiteľom. Dražobná zábezpeka zložená takýmto dražiteľom sa použije na úhradu nákladov
zmarenej dražby a zvyšok prepadá v prospech podstaty.

1.

Hodnota najnižšieho podania a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie predstavuje sumu vo výške 288,46 €.

Minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť je 15,00 €.

V Nitre, dňa 19.08.2016

JUDr. Andrea Pállová, správca

K019576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 147, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/24/2016 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/24/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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 163/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.08.2016

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May
2000 on insolvencv proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 Vám ako správca úpadcu: Eva Nagyová, nar.
21.2.1966, 925 83 Žihárec 147, Slovenská republika, oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.
25K/24/2016 zo dňa 5.8.2016, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 157/2016 zo dňa 15.8.2016 súd vyhlásil
konkurz na majetok dlžníka Eva Nagyová, nar. 21.2.1966, 925 83 Žihárec 147 a zároveň ustanovil do funkcie
správcu dlžníka JUDr. Václava Sosnu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000 as the trustee of debtor: Eva
Nagyová, date of birth 21.2.1966, 925 83 Žihárec 147, Slovakia, hereby 1 inform you, that District Court in Trnava
permitted -estructuring on the debtor Eva Nagyová, nar. 21.2.1966, 925 83 Žihárec 147 and appointed us as the
trustee of the debtor by its resolution No. 25K/24/2016 dated 5.8.2016 and published in the Commercial bulletin No.
157/2016 dated 15.8.2016.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestní-ku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zve-rejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpi-sov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR
).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in
the Commercial report, where by as the day od publishing (delivery) of the judicial decision in the day following the
day after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes
the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act. No. 7/2005 Coll. On Bankruptcy and
Restructuringt Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application(§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku ajna súd (§ 28 o
ds. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
theapplication to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie pr
ávo 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, ktoré
ho zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihláškysprávcovi.Zapísanie.takejtopohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenejsumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the cre
ditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional sati
sfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied
only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the
Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list
of the claims publishes the trustee in theCommercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application de-livered to the tr
ustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo
sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate
ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok
proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken.into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected pro-perty to handing over that, w
hat the affected property in this consequence was enriched, whereby
such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after
satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná
na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti,inak
sa
na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a,sídlo veri
teľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis
(§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a preprinted form and must include basic requirements; otherwise it willnot be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence
or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or
name
and
seat
of
the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bank-rupt,e) t
otal sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jed-notkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accountingunit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accoun-tancy,
in
which
extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku pod-niku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na
území Slovens-kej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak re-public, is obliged
to determine his representative with residence
or-seatintheSlovakrepublicfordeliveringandtoannounce-the determination of the representative to the trustee, otherwi
se the docu-ments will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svo-jím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na
prihlášky,
pri-čom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uz-nesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the
court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into considera
tion as application, whereby the court determines by a resolution without vain
delayifthesesubmissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno op-raviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an appli-cation, cannot b
e corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných člens-kých štátoch E
urópskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/ 2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member sta-te than in the Sl
ovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 da-ted 29th May 2000.

K019577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Čierne
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierne 0, 023 13 Čierne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 222 348
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/29/2013/S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/29/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Stavba
Kataster: Skalité
Číslo listu vlastníctva: list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený
Obec: Skalité
Okres: Čadca
Parcelné číslo: 6423/1
Súpisné číslo: bez súpisného čísla
Popis stavby: Silážna jama betónová zapustená a žumpa pri silážnej jame
Hodnota nehnuteľnosti: 300 eur
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Deň a dôvod zapísania majetku: 10.8.2016; majetok – stavba prislúchajúca k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve PD Čierne

Stavba
Kataster: Skalité
Číslo listu vlastníctva: list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený
Obec: Skalité
Okres: Čadca
Parcelné číslo: 6423/1
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Súpisné číslo: bez súpisného čísla
Popis stavby: Betónové hnojisko povrchové a žumpa prislúchajúca k uvedenému hnojisku
Hodnota nehnuteľnosti: 300 eur
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Deň a dôvod zapísania majetku: 10.8.2016; majetok – stavba prislúchajúca k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve PD Čierne

Stavba
Kataster: Skalité
Číslo listu vlastníctva: list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený
Obec: Skalité
Okres: Čadca
Parcelné číslo: 6423/1
Súpisné číslo: bez súpisného čísla
Popis stavby: Žumpa nachádzajúca sa na parcele č. 6423/1. Žumpa tvorí príslušenstvo k nehnuteľnosti Maštaľ –
výkrm ošípaných, ktorá je zapísaná na LV 1862, parc. č. 6421 kat. územie Skalité
Hodnota nehnuteľnosti: zahrnutá v súpisovej hodnote majetku Maštaľ – výkrm ošípaných
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Deň a dôvod zapísania majetku: 10.8.2016; majetok – stavba prislúchajúca k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve PD Čierne

Stavba
Kataster: Skalité
Číslo listu vlastníctva: list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený
Obec: Skalité
Okres: Čadca
Parcelné číslo: 6423/1
Súpisné číslo: bez súpisného čísla
Popis stavby: Žumpa nachádzajúca sa na parcele č. 6423/1. Žumpa tvorí príslušenstvo k nehnuteľnosti Maštaľ,
ktorá je zapísaná na LV 1862, parc. č. 6423/2, súpis. č. 6423/2; kat. územie Skalité
Hodnota nehnuteľnosti: zahrnutá v súpisovej hodnote majetku Maštaľ s.č. 1291
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
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Deň a dôvod zapísania majetku: 10.8.2016; majetok – stavba prislúchajúca k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve PD Čierne

Stavba
Kataster: Čierne
Číslo listu vlastníctva: list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený
Obec: Čierne
Okres: Čadca
Parcelné číslo: 6387/1
Súpisné číslo: bez súpisného čísla
Popis stavby: Žumpa č.1 nachádzajúca sa na parcele č. 6387/1. Žumpa tvorí príslušenstvo k nehnuteľnosti Maštaľ,
ktorá je zapísaná na LV 1336, parc. č. 6387/1, súpis. č. 1171; kat. územie Čierne
Hodnota nehnuteľnosti: zahrnutá v súpisovej hodnote majetku Maštaľ s.č. 1171
Spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1
Deň a dôvod zapísania majetku: 10.8.2016; majetok – stavba prislúchajúca k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve PD Čierne

Stavba
Kataster: Čierne
Číslo listu vlastníctva: list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený
Obec: Čierne
Okres: Čadca
Parcelné číslo: 6387/1
Súpisné číslo: bez súpisného čísla
Popis stavby: Žumpa č.2 nachádzajúca sa na parcele č. 6387/1. Žumpa tvorí príslušenstvo k nehnuteľnosti Maštaľ,
ktorá je zapísaná na LV 1336, parc. č. 6387/1, súpis. č. 1171; kat. územie Čierne
Hodnota nehnuteľnosti: zahrnutá v súpisovej hodnote majetku Maštaľ s.č. 1171
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Deň a dôvod zapísania majetku: 10.8.2016; majetok – stavba prislúchajúca k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve PD Čierne

Stavba
Kataster: Čierne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo listu vlastníctva: list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený
Obec: Čierne
Okres: Čadca
Parcelné číslo: 6387/1
Súpisné číslo: bez súpisného čísla
Popis stavby: Žumpa č.3 nachádzajúca sa na parcele č. 6387/1. Žumpa tvorí príslušenstvo k nehnuteľnosti Maštaľ,
ktorá je zapísaná na LV 1336, parc. č. 6387/1, súpis. č. 1171; kat. územie Čierne
Hodnota nehnuteľnosti: zahrnutá v súpisovej hodnote majetku Maštaľ s.č. 1171
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Deň a dôvod zapísania majetku: 10.8.2016; majetok – stavba prislúchajúca k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve PD Čierne

Stavba
Kataster: Čierne
Číslo listu vlastníctva: list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený
Obec: Čierne
Okres: Čadca
Parcelné číslo: 6387/1
Súpisné číslo: bez súpisného čísla
Popis stavby: Žumpa č.4 nachádzajúca sa na parcele č. 6387/1. Žumpa tvorí príslušenstvo k nehnuteľnosti Maštaľ,
ktorá je zapísaná na LV 1336, parc. č. 6387/1, súpis. č. 1171; kat. územie Čierne
Hodnota nehnuteľnosti: zahrnutá v súpisovej hodnote majetku Maštaľ s.č. 1171
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Deň a dôvod zapísania majetku: 10.8.2016; majetok – stavba prislúchajúca k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve PD Čierne

Stavba
Kataster: Čierne
Číslo listu vlastníctva: list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený
Obec: Čierne
Okres: Čadca
Parcelné číslo: 6387/1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisné číslo: bez súpisného čísla
Popis stavby: Silážna jama nachádzajúca sa na parcele č. 6387/1
Hodnota nehnuteľnosti: 300 eur
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Deň a dôvod zapísania majetku: 10.8.2016; majetok – stavba prislúchajúca k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve PD Čierne

Stavba
Kataster: Čierne
Číslo listu vlastníctva: list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený
Obec: Čierne
Okres: Čadca
Parcelné číslo: 6387/1
Súpisné číslo: bez súpisného čísla
Popis stavby: Hnojná jama nachádzajúca sa na parcele č. 6387/1
Hodnota nehnuteľnosti: 300 eur
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Deň a dôvod zapísania majetku: 10.8.2016; majetok – stavba prislúchajúca k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve PD Čierne

Stavba
Kataster: Čierne
Číslo listu vlastníctva: list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený
Obec: Čierne
Okres: Čadca
Parcelné číslo: 6387/1
Súpisné číslo: bez súpisného čísla
Popis stavby: Senník nachádzajúci sa na parcele č. 6387/1
Hodnota nehnuteľnosti: 300 eur
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Deň a dôvod zapísania majetku: 10.8.2016; majetok – stavba prislúchajúca k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve PD Čierne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Stavba
Kataster: Čierne
Číslo listu vlastníctva: list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený
Obec: Čierne
Okres: Čadca
Parcelné číslo: 6387/1
Súpisné číslo: bez súpisného čísla
Popis stavby: Silážna jama nachádzajúca sa na parcele č. 6387/1
Hodnota nehnuteľnosti: 300 eur
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Deň a dôvod zapísania majetku: 10.8.2016; majetok – stavba prislúchajúca k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve PD Čierne

Stavba
Kataster: Svrčinovec
Číslo listu vlastníctva: list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený
Obec: Svrčinovec
Okres: Čadca
Parcelné číslo: 560/1
Súpisné číslo: bez súpisného čísla
Popis stavby: Žumpa č.1 nachádzajúca sa na parcele č. 560/1. Žumpa tvorí príslušenstvo k nehnuteľnosti Maštaľ
č.1, ktorá je zapísaná na LV 3614, parc. č. 559, kat. územie Svrčinovec
Hodnota nehnuteľnosti: zahrnutá v súpisovej hodnote majetku Maštaľ č.1; parc. č. 559, kat. územie Svrčinovec
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Deň a dôvod zapísania majetku: 10.8.2016; majetok – stavba prislúchajúca k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve PD Čierne

Stavba
Kataster: Svrčinovec
Číslo listu vlastníctva: list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obec: Svrčinovec
Okres: Čadca
Parcelné číslo: 560/1
Súpisné číslo: bez súpisného čísla
Popis stavby: Žumpa č.2 nachádzajúca sa na parcele č. 560/1. Žumpa tvorí príslušenstvo k nehnuteľnosti Maštaľ
č.1, ktorá je zapísaná na LV 3614, parc. č. 559, kat. územie Svrčinovec
Hodnota nehnuteľnosti: zahrnutá v súpisovej hodnote majetku Maštaľ č.1; parc. č. 559, kat. územie Svrčinovec
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Deň a dôvod zapísania majetku: 10.8.2016; majetok – stavba prislúchajúca k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve PD Čierne

Stavba
Kataster: Svrčinovec
Číslo listu vlastníctva: list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený
Obec: Svrčinovec
Okres: Čadca
Parcelné číslo: 560/1
Súpisné číslo: bez súpisného čísla
Popis stavby: Žumpa č.3 nachádzajúca sa na parcele č. 560/1. Žumpa tvorí príslušenstvo k nehnuteľnosti Maštaľ
č.1, ktorá je zapísaná na LV 3614, parc. č. 559, kat. územie Svrčinovec
Hodnota nehnuteľnosti: zahrnutá v súpisovej hodnote majetku Maštaľ č.1; parc. č. 559, kat. územie Svrčinovec
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Deň a dôvod zapísania majetku: 10.8.2016; majetok – stavba prislúchajúca k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve PD Čierne

Stavba
Kataster: Svrčinovec
Číslo listu vlastníctva: list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený
Obec: Svrčinovec
Okres: Čadca
Parcelné číslo: 560/1
Súpisné číslo: bez súpisného čísla

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis stavby: Žumpa nachádzajúca sa na parcele č. 560/1. Žumpa tvorí príslušenstvo k nehnuteľnosti Maštaľ č.4,
ktorá je zapísaná na LV 3614, parc. č. 559, kat. územie Svrčinovec
Hodnota nehnuteľnosti: zahrnutá v súpisovej hodnote majetku Maštaľ č.4; parc. č. 556/1, kat. územie Svrčinovec
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Deň a dôvod zapísania majetku: 10.8.2016; majetok – stavba prislúchajúca k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve PD Čierne

Stavba
Kataster: Svrčinovec
Číslo listu vlastníctva: list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený
Obec: Svrčinovec
Okres: Čadca
Parcelné číslo: 560/1
Súpisné číslo: bez súpisného čísla
Popis stavby: Silážna jama č.1 nachádzajúca sa na parcele č. 560/1
Hodnota nehnuteľnosti: 300 eur
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Deň a dôvod zapísania majetku: 10.8.2016; majetok – stavba prislúchajúca k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve PD Čierne

Stavba
Kataster: Svrčinovec
Číslo listu vlastníctva: list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený
Obec: Svrčinovec
Okres: Čadca
Parcelné číslo: 560/1
Súpisné číslo: bez súpisného čísla
Popis stavby: Silážna jama č.2 nachádzajúca sa na parcele č. 560/1
Hodnota nehnuteľnosti: 300 eur
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Deň a dôvod zapísania majetku: 10.8.2016; majetok – stavba prislúchajúca k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve PD Čierne

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

123

Obchodný vestník 163/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.08.2016

Stavba
Kataster: Svrčinovec
Číslo listu vlastníctva: list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený
Obec: Svrčinovec
Okres: Čadca
Parcelné číslo: 560/1
Súpisné číslo: bez súpisného čísla
Popis stavby: Žumpa nachádzajúca sa pri silážnej jame
Hodnota nehnuteľnosti: 300 eur
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Deň a dôvod zapísania majetku: 10.8.2016; majetok – stavba prislúchajúca k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve PD Čierne

K019578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Čierne
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierne 0, 023 13 Čierne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 222 348
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/29/2013/S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/29/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Stavba
Kataster: Svrčinovec
Číslo listu vlastníctva: list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený
Obec: Svrčinovec
Okres: Čadca
Parcelné číslo: 560/1
Súpisné číslo: bez súpisného čísla
Popis stavby: Žumpa nachádzajúca sa na parcele č. 560/1. Žumpa tvorí príslušenstvo k nehnuteľnosti Maštaľ č.3,
ktorá je zapísaná na LV 3614, parc. č. 556/3, kat. územie Svrčinovec
Hodnota nehnuteľnosti: zahrnutá v súpisovej hodnote majetku Maštaľ č.3; parc. č. 556/3, kat. územie Svrčinovec
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečovacie právo: Uzavretie Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a príkazná zmluva zo dňa
07.07.2011.
Zabezpečený veriteľ Karol Pecko, bydliskom 023 12 Svrčinovec 332, v konečnom zozname pohľadávok
zabezpečená pohľadávka evidovaná pod číslom 56.
Zabezpečená suma 39.762,22 eur
Deň a dôvod zapísania majetku: 10.8.2016; majetok – stavba prislúchajúca k nehnuteľnosti Maštaľ č.3, ktorá je vo
výlučnom vlastníctve PD Čierne

K019579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: cmx electronics, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svrčia 7, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 925 540
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/60/2015_S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/60/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie
pohľadávky
do
zoznamu
pohľadávok
Správca Mgr. Peter Zvara úpadcu: cmx electronics, s.r.o., so sídlom Svrčia 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35 925 540,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 35251/B, v zmysle § 28, ods. 3 ZKR
dňa 16.08.2016 zapísal do zoznamu pohľadávok prihlášku č. 2 veriteľa - ERSTE BANK DER
OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúska republika, v celkovej
prihlásenej sume 58.930,29,- EUR.

K019580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Pinkavová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Gorazda 3002/1, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1982
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/39/2015 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/39/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca úpadcu: Katarína Pinkavová, narodená 15.01.1982, bytom Sv. Gorazda 3002/1, 905 01
Senica, v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
14. Mesto Senica, so sídlom Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, IČO: 00 309 974 vo výške 193,48 €
LexCreditor k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K019581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARCER s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká nad Kysucou 148, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 590 599
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2016/S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Elena Fioleková, správca úpadcu: ARCER s.r.o., so sídlom 023 55 Vysoká nad Kysucou 148, IČO: 47 590 599,
v súlade s ust. § 34 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 10.10.2016
o 10. 30 hod. v sídle správcu: Mudroňova 43, 036 01 Martin, s nasledovným programom:
1. Otvorenie, 2. Správa o činnosti správcu, 3. Voľba veriteľského výboru, 4.Rozhodovanie o výmene správcu podľa
§36, 5.Záver. Pri prezentácii predložia veritelia preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného
registra, plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie.
V Martine, dňa 18.08.2016

K019582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Šiška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 17, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1969
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K/36/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/36/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s. so sídlom kancelárie Palisády 33, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Ľubomír Šiška, nar. 22.08.1969,
Budatínska 17, 851 05 Bratislava oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Palisády 33, 811 06 Bratislava v pracovných dňoch počas úradných hodín od
08.30 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u
správcu.
Kontakt: tel.:

+421 045 202 89 44

Kontakt: e-mail: office@skpks.sk

SKP, k.s., správca

K019583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Šiška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 17, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1969
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 3K/36/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/36/2016
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: Ľubomír Šiška, nar.
22.08.1969, Budatínska 17, 851 05 Bratislava (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu
Bratislava I zo dňa 10.08.2016, sp. zn. 3K/36/2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie
okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 17.08.2016. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz
úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (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: SKP, k.s., Palisády 33, 811 06 Bratislava, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia
prihlášku aj na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k číslu konania
3K/36/2016. 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). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa
musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku,
ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou
pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej
pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa
pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu
na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka,
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správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka,
ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného
konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči
sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich
zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6
ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy
sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho
súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z
29. mája 2000.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor Ľubomír Šiška, born 22.08.1969, Budatínska 17, 851 05 Bratislava, (hereinafter referred to as "debtor")
we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, No. 3K/36/2016 dated on
10th of August 2016 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District
Court was published on 17th of August 2016. The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to
the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "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
in one copy to the bankruptcy trustee to the address: SKP, k.s., Palisády 33, 811 06 Bratislava, Slovakia. In one
copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Bratislava I (District Court Bratislava I), Záhradnícka 10, 812 44
Bratislava, Slovak Republic, to the No. 3K/36/2016. Should creditor serve the application on trustee after period
specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise
any other rights pertaining to registered receivable. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put
together was published in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of
such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to
registered receivable. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat
of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be
submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§
29 sec. 2 BRA). In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should
arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the
claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros.
If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or
published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be
determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right
must be duly and on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45
days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be
alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of the condition (hereinafter only as
“conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only
then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the
application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal
effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim
by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right
referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains
acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the
creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is
assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his
security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property
to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
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The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor,
who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine
his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business
Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period
to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions
were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will
notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged
in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the
bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period
for registration of the claims, who shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter,
to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into
consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is
aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt
about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfil the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak
Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Bratislave, dňa 18.08.2016

In Trnava, 18th of August 2016

SKP, k.s., správca

SKP, k.s., trustee

K019584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: "BAP" spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Geologická 21, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 347 304
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribisova 31 3033/31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/29/2015 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/29/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, správca konkurznej podstaty úpadcu: "BAP" spol. s r.o. , Geologická 21 , Bratislava 821 06
IČO: 31347304 , v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 2K/29/2015, v zmysle § 28
ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrná prihláška pohľadávky veriteľa: Slovenská republika
- Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5 . Pohľadávka veriteľa, ktorá vznikla na základe
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- Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5 . Pohľadávka veriteľa, ktorá vznikla na základe
neuhradenej dane z príjmov právnickej osoby. Celková prihlásená suma vrátane príslušenstva: 720 €, poradie: Iná
pohľadávka, bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, správca

K019585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Reischl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 858, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.5.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K 42/2012S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K 42/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažná pohľadávka vo výške 22.500,- Eur proti Eva Reischlová, rod. Betáková, nar. 7.6.1956, bytom
Kollárova 585, 952 01 Vráble z titulu vyporiadania BSM podľa uznesenia Okresného súdu v Nitre sp. zn.
18C/138/2013-20, zo dňa 15.10.2013 a opravného uznesenie OS NR sp. zn. 18C/138/2013-37, zo dňa
13.4.2016

K019586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kodaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajzova 2415/24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K 21/2015 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K_ 21/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica zo Schôdze veriteľov v konaní 2K 21/2015 zo dňa 10.08.2016
Názov úpadcu:
Miesto konania:
Dátum a čas konania:
Predseda schôdze:

Jozef Kodaj, nar. 24.03.1951, bytom Bajzova 2415/24, 010 01 Žilina
Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 27
10.08.2016 od 09:00 hod. do 10:00 hod.
Mgr. Andrea Buricová
správca úpadcu
Zn. správcu: S1509
so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín

Prítomní:

Mgr. Andrea Buricová, správca

Prítomní veritelia označení číslom tak ako sú evidovaní na prezenčnej listine, ktorá je neoddeliteľnou
prílohou č.1. tejto zápisnice:
Schôdze veriteľov sa nezúčastnil žiadny veriteľ.
Program:
1.Prezentácia – 8:45 hod – 09:00 hod
2. Otvorenie schôdze – 09:00 hod
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2. Otvorenie schôdze – 09:00 hod
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
4. Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR
5. Rôzne
6. Záver.
Správkyňa konštatuje, že schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná, nakoľko na zvolanej schôdzi veriteľov dňa
10.08.2016 nie je prítomný žiadny z veriteľov oprávnený na schôdzi hlasovať, v zmysle § 35 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. ZKR.
Zápisnica skončená o 10:10 hod.
V Dolnom Kubíne dňa 10.08.2016
Zápisnicu napísala: Mgr. Andrea Buricová, správca
Predseda schôdze: Mgr. Andrea Buricová, správca

K019587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Orichová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gejzu Dusíka 54, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.1.1988
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/21/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/21/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany,
oznamuje, že v konkurznom konaní vedenom vo veci úpadcu: Monika Orichová, narodená 7. 1. 1988, Gejzu Dusíka
54, 917 08 Trnava, mu bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená prihláška pohľadávky veriteľa: ZSE
Energia, a.s., IČO: 36 677 281, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku por. č. 1 vo
výške 39,82 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 7.
Andrej Fiala, spoločník správcu, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K019588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Orichová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gejzu Dusíka 54, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.1.1988
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/21/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/21/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty veriteľa, Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, č. pohľadávky 1:
szm štát obec
1

k.ú.

LV

parc. č. regis. druh pozemku

SR Suchá nad Parnou Suchá nad Parnou 1200 2363/165 C

záhrada

výmera v m2 podiel súpisová hodnota
435

1

6 525,00 €
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2

SR Suchá nad Parnou Suchá nad Parnou 1200 2363/315 C

zastavaná plocha a nádvorie 104

1

1 560,00 €

3

SR Suchá nad Parnou Suchá nad Parnou 1200 2363/786 C

zastavaná plocha a nádvorie 16

1

240,00 €

4

SR Suchá nad Parnou Suchá nad Parnou 1200 2363/787 C

zastavaná plocha a nádvorie 4

1

60,00 €

szm štát obec
5

k.ú.

LV

ulica

súp. č. popis stavby

SR Suchá nad Parnou Suchá nad Parnou 1200 Nové Vinohrady 145

na parc. č. podiel súpisová hodnota

rozostavaný rodinný dom 2363/315

1

126 455,00 €

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

K019589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kodaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajzova 2415/24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K 21/2015 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 21/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Schôdza veriteľov - zvolanie
Mgr. Andrea Buricová správca konkurznej podstaty úpadcu Jozef Kodaj, nar. 24.03.1951, bytom: Bajzova 2415/24,
010 01 Žilina, zvoláva schôdzu konkurzných veriteľov, ktorá sa bude konať 29.09.2016 o 09:00 hod. v priestoroch
sídla kancelárie správcu v zasadacej miestnosti na Hviezdoslavovom nám. 27 v Dolnom Kubíne.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezentácia - 08:45 hod - 09:00 hod
Otvorenie schôdze - 09:00 hod
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR
Rôzne
Záver

Zúčastnení zástupcovia veriteľov sa pri prezentácii preukážu písomnou plnou mocou veriteľa, resp. písomným
poverením veriteľa na zastupovanie v tomto konaní a dokladom totožnosti.
Mgr. Andrea Buricová
správca
Dolnom Kubíne, dňa 18.08.2016

V

K019590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Orichová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gejzu Dusíka 54, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.1.1988
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
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Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/21/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/21/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

szm štát obec

k.ú.

LV

6

Suchá nad Parnou

1200 2363/742 C

SR Suchá nad Parnou

szm

popis
bytu

7

trojizbový
Gejzu
Trnava SR
byt
Dusíka

obec štát ulica

parc. č.

regis. druh pozemku
záhrada

vchod

č.
podiel na spol.
posch.
k.ú.
bytu
časť. a poz.

G.
Dusíka
54

25

2

282/10000

výmera v m2 podiel súpisová hodnota
344

LV

1

súp. na
výmera
č.
parc. č. parc. v m2

Trnava 7677 2815 1492

801

szm opis súpisovej zložky majetku

8

5 160,00 €

podiel

súpisová
hodnota

1/6

11 000,00 €

podiel

peňažná pohľadávka vo výške 663,88 €, dlžník: Okresný súd Trnava, Hlavná 49, Trnava, právny dôvod:
1
nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

súpisová
hodnota
663,88 €

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

K019591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Radoslav Tužinský BADGER
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 1361/50, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 992 567
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca úpadcu Ing. Radoslav Tužinský BADGER, s miestom podnikania Ružová 1361/50, 960 01 Zvolen, IČO:
17 992 567, v zmysle ustanovení § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov preraďuje do oddelenej podstaty veriteľa Účtovná online, s.r.o. M.R. Štefánika 62, 960
01 Zvolen hnuteľné veci:

Popis

ks

Rok výroby

Súpisová hodnota

Univerzálna kotúčová píla DMMA-35

1

1999

74 €
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Brúska na pílové kotúče

1

1999

88 €

Žeriavová dráha a žeriav MB 110 B

1

1999

80 €

Žeriavová dráha k žeriavu MB 80/100

1

1999

62 €

Odsávanie od rozmietacej píly

1

1999

70 €

Odsávanie od píl

1

1999

36 €

Rámová píla 710 RZ Gáter č.1

1

1999 +2002

75 €

Upínací vozík RAV 750

1

1999 +2001

40 €

Rámová píla 710 RZ Gáter č.3

1

1999

94 €

Upínací vozík RAV 750

1

1999 +2000

40 €

Sekačka SPO -1700

1

1999

364 €

Skracovacia kotúčová píla

1

1999

31 €

Rámová píla 710 RZ Gáter č.2

1

1999 +2003

94 €

Upínací vozík RAV 750

1

1999 +2002

40 €

Skladový žeriav MB 110 B

1

1999

230 €

Motorová píla – ručná

1

2000

38 €

Rozrezávacia píla PKSN 32

1

2001

43 €
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Rámová píla 710 RZ Gáter č.3

1

2001+2007

1 802 €

Motorová píla – ručná

1

2001

31 €

Motorová píla - ručná H372

1

2002

37 €

Dopravný pás PVC Typ 300

1

2002

58 €

Sušiareň Coral GVK 50A 51 MC

1

2002+2003

2 423 €

Kotol Caldia CSA 300/A Coral

1

2002

1 284 €

Vysokozdv. vozík DESTA 3222

1

2002

460 €

Sušiareň GVK 75/6,6 78 MC

1

2004

1 953 €

Transformátor KVA+istiaci prvok

1

2005

517 €

Brúska Jonsered M6000

1

2005

35 €

Esterer

1

2005

1 896 €

Štiepkovač Rudnick KF/ST 50/60

1

2005

835 €

Štiepkovač + nože Klockner

1

2005

796 €

Dopravníkové zariadenie VG2 – technológia

1

2005

1 948 €

Dopravníkové zariadenie VG3 – technológia

1

2005

1 521 €

Vyplech. reťazový dopravník

1

2005

323 €

Špirálový dopravník boč. reziva

1

2005

495 €
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Strieškový dopravník

1

2005

880 €

Pásový dopravník boč. Reziva

1

2005

110 €

Dopravníkové zariadenie VG1 – technológia

1

2005

2 110 €

Priečny reťazový dopravník (Esterer)

1

2005

499 €

Cyklón na odsávanie pilín

1

2007

356 €

Čelný vysokozdvižný vozík DV 63 A

1

2007

1 089 €

SEAT – Inca 1,4 i

1

2007

183 €

Škoda Oktávia Combi Tour 1,9 TDi

1

2008

353 €

SKP, k.s., správca
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