Obchodný vestník 164/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.08.2016

K019592
Spisová značka: 8K/42/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Walter Barthelmes, nar.
06.09.1961Mierová 318/6, 821 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Walter
Barthelmes, nar. 06.09.1961Mierová 318/6, 821 05 Bratislava
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Walter Barthelmes, nar. 06.09.1961 Mierová 318/6, 821 05 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.8.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K019593
Spisová značka: 8K/37/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Richard Prikler, nar. 30.09.1979, bytom Amurská 27,
821 06 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Richard Prikler, nar. 30.09.1979,
bytom Amurská 27, 821 06 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Richard Prikler, nar. 30.09.1979, bytom Amurská 27, 821 06 Bratislava, občan SR
predbežného správcu: JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie Syslia 40 , 821 06 Bratislava, zn. správcu: S1406.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.8.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 164/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.08.2016

K019594
Spisová značka: 8K/39/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ingrid Fabianová, nar. 17.12.1970, bytom Nobelova
1290/6, 831 03 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ingrid Fabianová, nar.
17.12.1970, bytom Nobelova 1290/6, 831 03 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Ingrid Fabianová, nar. 17.12.1970, bytom Nobelova 1290/6, 831 03 Bratislava, občan SR
predbežného správcu: Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava, zn. správcu:
S1450.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.8.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K019595
Spisová značka: 8K/40/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Stanislav Ďuratný , nar. 10.10.1961, bytom
Pribišova 13, 841 05 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Stanislav
Ďuratný , nar. 10.10.1961, bytom Pribišova 13, 841 05 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Ing. Stanislav Ďuratný , nar. 10.10.1961, bytom Pribišova 13, 841 05 Bratislava, občan SR
predbežného správcu: Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Korytnická 1, 821 06 Bratislava, zn. správcu: S1503.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 17.8.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K019596
Spisová značka: 3K/9/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Obchodná spoločnosť Halková
s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 44 353 383, právne zast.: HAVLÁT & PARTNERS, Rudnayovo námestie č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
1, 811 01 Bratislava,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Obchodná spoločnosť Halková
s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 44 353 383, právne zast.: HAVLÁT & PARTNERS, Rudnayovo námestie č.
1, 811 01 Bratislava,
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu Obchodná spoločnosť Halková s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 44 353
383, uznáva za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.8.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K019597
Spisová značka: 4K/15/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Nábytok GALAN, s.r.o., so sídlom
M. R. Štefánika 6, 902 01 Pezinok, IČO: 36 741 442, správcom ktorého je: JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu S310, o návrhu na predĺženie lehoty na vyhotovenie súpisu
majetku podstát,
rozhodol
Súd opakovane predlžuje lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát o 30 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 18.8.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K019598
Spisová značka: 4R/7/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa MG Logistic s.r.o., so sídlom Unionka 9351/54, 960 01
Zvolen, IČO: 36 431 621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.:
29783/S, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka MG Logistic s.r.o., so sídlom Unionka 9351/54, 960 01 Zvolen, IČO: 36 431 621.
Ustanovuje správcu ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš,
IČO: 46 772 910, zapísaného v zozname správcov konkurznej podstaty pod značkou S 1604.
Súd vyzýva veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku).
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z.voinej
Obchodnom
vestníku
b) nadobudnutie
účasti
alebo prevod
účastiSlovenskej
v obchodnej
spoločnosti,
družstve
alebo
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a o zmene
niektorých
zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
c)splynutie alebo zlúčenie
s inoua doplnení
právnickou
osobou,
d) nadobudnutie, prevod, dlhodobý prenájom a zaťaženie nehnuteľného
majetku;
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e) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov;
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Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 24.08.2016
Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej osobe;
c)splynutie alebo zlúčenie s inou právnickou osobou,
d) nadobudnutie, prevod, dlhodobý prenájom a zaťaženie nehnuteľného majetku;
e) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov;
f) predaj časti podniku, zvýšenie základného imania spoločnosti a emisia nových akcií;
g) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
h) vystavenie a avalovanie zmeniek a iných cenných papierov, nadobúdanie a prevod cenných papierov a účasti v
obchodných spoločnostiach, prijímanie a vydávanie ručení a iných garancií;
i) právny úkon bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúci právny úkon,
j) právny úkon ukracujúci záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
k) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže na plnenie s hodnotou nad 33 000 Eur;
l) uznanie popretej pohľadávky voči veriteľovi podľa ust. § 124 ods. 7 ZKR;
m) akékoľvek plnenia dlžníka voči tretej osobe, ktoré predstavuje čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií;
n) uzatvorenie akejkoľvek dohody o urovnaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť
len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
3. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1
ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z.z. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
4. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje
za nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
5. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
6. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).

je účtovnou
v akom rozsahu, prípadne

7. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak
sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
8. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
9. Účastník reštrukturalizačného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
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pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
9. Účastník reštrukturalizačného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
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Deň
24.08.2016
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.08.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K019599
Spisová značka: 4R/8/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa ELTECO, a.s., so sídlom Sládkovičova 37/A, 974 05
Banská Bystrica, IČO: 17 321 719, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa,
vložka č.: 1122/S, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka ELTECO, a.s., so sídlom Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 17 321
719.
Ustanovuje správcu JUDr. Eva Plichtová, PhD., so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný
Kubín, zapísaného v zozname správcov konkurznej podstaty pod značkou S 1489.
Súd vyzýva veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku).
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a) vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa, ktorý je
nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania alebo inej
činnosti);
b) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej osobe;
d) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný
podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom;
e) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov kde
výška plnenie presiahne 30 000 Eur;
f) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako
dvanásť mesiacov;
j) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 20 000 Eur;
k) akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v
priebehu jedného roka v sume presahujúcej 20 000 Eur, s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych úkonov dlžníka
schválených správcom;
l) akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií;
m) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
n) uzavretie akejkoľvek dohody o urovnaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť
len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
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

3. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
5 priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
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2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť
len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
3. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1
ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z.z. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
4. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje
za nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
5. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
6. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).

je účtovnou
v akom rozsahu, prípadne

7. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak
sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
8. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
9. Účastník reštrukturalizačného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.08.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K019600
Spisová značka: 4R/9/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Vinohradnícka spoločnosť s.r.o., so sídlom Mestská
záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 393, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 29114/S, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka Vinohradnícka spoločnosť s.r.o., so sídlom Mestská záhrada 5321, 979 01
Rimavská Sobota, IČO: 36 206 393.
Ustanovuje správcu JUDr. Jaroslava Jakubča, so sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11
Banská Bystrica, zapísaného v zozname správcov konkurznej podstaty pod značkou S 1680.
Súd vyzýva veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku).
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov
dlžníka, ktorí Vydáva
majú zvyčajné
miesto
pobytu,Slovenskej
trvalé bydlisko
registrované
sídlo
členských
štátoch
Ministerstvo
spravodlivosti
republikyalebo
podľa zákona
č. 200/2011
Z. v
z. iných
o Obchodnom
vestníku
a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
Európskej únie ako v Slovenskej
republike,
spôsobom
podľa
článku
40 Nariadenia
Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
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Súd vyzýva veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku).
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a) 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 v inej právnickej osobe,
d) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov
e) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
f) právny úkon bez primeraného protiplnenia;
g) právny úkon ukracujúci záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
h) právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako
troch mesiacov;
i) právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 10% z jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok,
j) právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť
len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
3. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1
ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z.z. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
4. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje
za nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
5. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
6. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).

je účtovnou
v akom rozsahu, prípadne

7. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak
sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
8. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
9. Účastník reštrukturalizačného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa
200/2011 Z. z.sionámietku
Obchodnomo vestníku
komu smeruje,
dôvod,
pre ktorý
má byť sudca
vylúčený,
kedy
sa zákona
stranač.uplatňujúca
dôvode vylúčenia
o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
dozvedela a dôkazy naa preukázanie
svojho
tvrdenia,
ktorých
povaha
to pripúšťa,
okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
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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).
Obchodný vestník 164/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 24.08.2016
9. Účastník reštrukturalizačného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.08.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K019601
Spisová značka: 26K/56/2014
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: POLYGRA Košice, spol. s r.o., so sídlom Ostrovského č. 1, 040 01
Košice, IČO: 17 082 528 uznesením č.k. 26K/56/2014 -741 zo dňa 14.07.2016 zrušil konkurz na majetok dlžníka pre
nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.08.2016.

Okresný súd Košice I dňa 17.8.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyššší súdny úradník
K019602
Spisová značka: 26K/43/2013
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: TOPKO International, a.s., 044 43 Budimír 7, IČO: 36 204
064 uznesením č.k. 26K/43/2013-465 zo dňa 08.07.2016 zrušil konkurz na majetok dlžníka po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.08.2016.

Okresný súd Košice I dňa 17.8.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K019603
Spisová značka: 26K/75/2015

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: DUKAT PLUS, s.r.o., so sídlom
Učňovská 6, 040 15 Košice, IČO: 36 743 577 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol

P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: DUKAT PLUS, s.r.o., so sídlom Učňovská 6, 040 15 Košice,
IČO: 36 743 577, nespotrebovanú časť preddavku v sume 1 659,70 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1 659,70 EUR
evidovanú v zázname
o zložení
zo dňa 04.01.2016
pod položkou
denníka
D19 - 287/2015
správcovi
podstaty na účet
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Z. z. o Obchodnom
vestníku
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7977,niektorých
do 3 dnízákonov
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svojom webovom
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Deň vydania:
IČO: 36 743 577, nespotrebovanú časť preddavku v sume 1 659,70 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1 659,70 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 04.01.2016 pod položkou denníka D19 - 287/2015 správcovi podstaty na účet
IBAN: SK55 0900 0000 0000 8219 7977, 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. Róbert Zsiga, sudca
K019604
Spisová značka: 26K/75/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: DUKAT PLUS, s.r.o., so sídlom Učňovská 6,
040 15 Košice, IČO: 36 743 577 o návrhu správcu podstaty: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040
01 Košice, značka správcu: S1204 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice, značka
správcu: S1204, paušálnu odmenu vo výške 580,89 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 17.8.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K019605
Spisová značka: 26K/6/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Števčaťová, nar. 02.12.1967, bytom
Wuppertálska č. 9, 040 23 Košice, právne zastúpená: JUDr. Monika Meňhertová, advokátka, Floriánska č. 16, 040 01
Košice o výkone dohľadu súdom po konaní prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: Advisors k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, značka správcu:
S1590 povinnosť:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v lehote každých 30 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o
stave konkurzného konania, v ktorej bude súd informovať o postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to
až do ukončenia konkurzného konania,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá veriteľskému výboru,
resp. zástupcovi veriteľov, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou, obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov, spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník, spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvediete zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť
súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť notársku zápisnicu o

bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník, spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvediete zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
-Obchodný vestník
v lehote
najmenej 10 dní pred vykonaním
úkonu týkajúceho sa speňaženia
majetku24.08.2016
úpadcu
164/2016
Konkurzykaždého
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť notársku zápisnicu o
priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 5 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich právneho dôvodu, uvedením pohľadávok, ktoré boli zaplatené ako aj
dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu tak, že súdu predloží nový úplný zoznam pohľadávok so zvýrazním príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom pripojí aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do
ukončenia konkurzného konania
požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej
činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
U k l a d á správcovi úpadcu: Advisors k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, značka správcu:
S1590 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 17.8.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K019606
Spisová značka: 26K/6/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Števčaťová, nar. 02.12.1967, bytom
Wuppertálska č. 9, 040 23 Košice, právne zastúpená: JUDr. Monika Meňhertová, advokátka, Floriánska č. 16, 040 01
Košice o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: Advisors k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01
Trebišov, značka správcu: S1590, nespotrebovanú časť preddavku v 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 zo dňa 15.02.2016 pod položkou denníka D19 - 23/2016 na účet číslo IBAN: SK88
1111 0000 0011 6366 3006, 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. Róbert Zsiga, sudca
K019607
Spisová značka: 26K/6/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Števčaťová, nar. 02.12.1967, bytom
Wuppertálska č. 9, 040 23 Košice, právne zastúpená: JUDr. Monika Meňhertová, advokátka, Floriánska č. 16, 040 01
Košice o návrhu správcu podstaty: Advisors k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, značka
správcu: S1590
na priznanie
odmeny
správcovi
Vydáva
Ministerstvopaušálnej
spravodlivosti
Slovenskej
republikytakto
podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 164/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.08.2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Števčaťová, nar. 02.12.1967, bytom
Wuppertálska č. 9, 040 23 Košice, právne zastúpená: JUDr. Monika Meňhertová, advokátka, Floriánska č. 16, 040 01
Košice o návrhu správcu podstaty: Advisors k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, značka
správcu: S1590 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto

rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: Advisors k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, značka
správcu: S1590, paušálnu odmenu vo výške 796,66 EUR s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 17.8.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K019608
Spisová značka: 26K/7/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Kristína Rusinová, narodená: 09.07.1964,
trvale bytom: Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta, práv. zastúpená: JUDr. Jozef Vaško, advokát, Szakkayho 1,
040 04 Košice o výkone dohľadu súdom po konaní prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: LawService Recovery k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, značka
správcu: S1731 povinnosť:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v lehote každých 30 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o
stave konkurzného konania, v ktorej bude súd informovať o postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to
až do ukončenia konkurzného konania,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá veriteľskému výboru,
resp. zástupcovi veriteľov, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou, obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov, spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník, spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvediete zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť notársku zápisnicu o
priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 5 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich právneho dôvodu, uvedením pohľadávok, ktoré boli zaplatené ako aj
dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu tak, že súdu predloží nový úplný zoznam pohľadávok so zvýrazním príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom pripojí aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do
ukončenia konkurzného konania
požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej
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U k l a d á správcovi úpadcu: LawService Recovery k.s.,11
so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, značka
správcu: S1731 povinnosť zvolať v lehote 5 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku schôdzu

pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich právneho dôvodu, uvedením pohľadávok, ktoré boli zaplatené ako aj
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oznámiť bezodkladne súdu tak, že súdu predloží nový úplný zoznam pohľadávok so zvýrazním príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom pripojí aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do
ukončenia konkurzného konania
požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej
činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
U k l a d á správcovi úpadcu: LawService Recovery k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, značka
správcu: S1731 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 17.8.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K019609
Spisová značka: 26K/7/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Kristína Rusinová, narodená: 09.07.1964,
trvale bytom: Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta, práv. zastúpená: JUDr. Jozef Vaško, advokát, Szakkayho 1,
040 04 Košice o návrhu správcu podstaty: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice,
značka správcu: S795 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, značka
správcu: S795, paušálnu odmenu vo výške 796,66 EUR s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 17.8.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K019610
Spisová značka: 26K/44/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Emília Vašková, narodená 24.06.1964, bytom
Dargovských hrdinov - Miestny úrad, Dvorkinova 7, 040 22 Košice, korešpondenčná adresa: Československej
armády 66, 075 01 Trebišov o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 02.08.2016:
Zoznam majetku v zmysle ust. § 4 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Zoznam záväzkov zo dňa 08.02.2016 nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 5
vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Zmluvné a iné prehľady v zmysle ust. § 6 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 26K/44/2016 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 ).
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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 17.8.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K019611
Spisová značka: 32K/27/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: RVIMPEX, s.r.o., so sídlom Alžbetina 28, 040 01 Košice - Staré
Mesto, IČO: 44 913 354 proti dlžníkovi: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o., so sídlom Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36
606 286 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: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o., so sídlom
Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286.
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 17.8.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K019612
Spisová značka: 32K/5/2012
Okresný súd Košice I vo veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: JUDr. Tomáš Balažík, nar. 22.12.1971, bytom
Ostravská č. 24, 040 11 Košice, o odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Ivan Roháč, so sídlom kancelárie Letná 27, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1361.
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. Róbert Zsiga, sudca
K019613
Spisová značka: 30NcKR/4/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Maroš Šalapa, narodený:
19.01.1970, trvale bytom: Lesné č. 111, 071 01 Michalovce, o návrhu navrhovateľa na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Návrh dlžníka na povolenie oddĺženia
Poučenie:

zamieta.

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník, a to do 15 dní od 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 na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 16.8.2016
JUDr. Pavel Varga,
K019614
Spisová značka: 32K/32/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. so
sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle, IČ : 649 48 242, právne zastúpený: HMG LEGAL, s.r.o., so sídlom
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 35 885 459, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: “ WIWALDI “
Trading s.r.o., so sídlom Štefánikova 84, 949 01 Nitra, IČO: 35 933 836, takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka “ WIWALDI “ Trading s.r.o., so sídlom Štefánikova 84, 949 01 Nitra, IČO: 35 933 836, aby sa do
20 dní od doručenia návrhu navrhovateľa na vyhlásenie konkurzu zo dňa 20.6.2016, vyjadril k tomuto návrhu a
osvedčil svoju platobnú schopnosť, najmä, aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 10.8.2016, 30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia
konkurzného konania 10.8.2016,
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- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou
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že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania, od
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- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 10.8.2016, 30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia
konkurzného konania 10.8.2016,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania 10.8.2016
a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať,
že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania, od
10.8.2016
inak súd vyhlási na jeho majetok konkurz a zároveň poučuje dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si
povinnosti v konkurze.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 17.8.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K019615
Spisová značka: 32K/32/2016
Upovedomenie o termíne pojednávania
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. so
sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle, IČ : 649 48 242, právne zastúpený: HMG LEGAL, s.r.o., so sídlom
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 35 885 459, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: “ WIWALDI “
Trading s.r.o., so sídlom Štefánikova 84, 949 01 Nitra, IČO: 35 933 836, týmto upovedomuje veriteľov: 1/ EKK
Servis, s.r.o. so sídlom Moravská 481, 500 09 Hradec Králové, Česká republika IČO: 252 910 09, 2/ Královehradecká
provozní, a.s. so sídlom Slezské Předmestí, Víta Nejedlého, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, IČO: 709 39
144, že v tejto veci určil termín pojednávania na deň 19.10.2016 o 8.30 hod., poj.miestnosť 17/prízemie, budova
Okresného súdu Nitra.
Okresný súd Nitra dňa 17.8.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K019616
Spisová značka: 32K/32/2016
V lehote 20 dní súdu písomne oznámte, či súhlasíte s tým, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez
pojednávania.
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/32/2016
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE

V právnej veci navrhovateľa - veriteľa : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. so sídlom Želetavská
1525/1, 140 92 Praha 4-Michle, IČ : 649 48 242, právne zastúpený: HMG LEGAL, s.r.o., so sídlom Štefanovičova 12,
811 04 Bratislava, IČO: 35 885 459, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: " WIWALDI " Trading s.r.o., so
sídlom Štefánikova 84, 949 01 Nitra, IČO: 35 933 836
predvolávame na pojednávanie na deň 19.10.2016 o 8.30 hod.
na Okresný súd Nitra v miestnosti č. dv.: 17 posch.: prízemie
dlžníka - " WIWALDI " Trading s.r.o., so sídlom Štefánikova 84, 949 01 Nitra
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto
v Ministerstvo
určený časspravodlivosti
na pojednávanie.
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Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
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dlžníka - " WIWALDI " Trading s.r.o., so sídlom Štefánikova 84, 949 01 Nitra
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
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. 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. 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. 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 (§ 183
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 (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Okresný súd Nitra dňa 17.8.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K019617
Spisová značka: 32K/28/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Chmeňa, nar. 28.03.1970, bytom Hontianska Vrbica
279, 935 55 Hontianska Vrbica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Peter Chmeňa, nar. 28.03.1970, bytom
Hontianska Vrbica 279, 935 55 Hontianska Vrbica, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Peter Chmeňa, nar. 28.03.1970, bytom Hontianska
Vrbica 279, 935 55 Hontianska Vrbica.
II.
III.

O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e správcu ADVO INSOLVENCY k.s., sídlo kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka Peter Chmeňa, nar. 28.03.1970, bytom Hontianska Vrbica 279,
935 55 Hontianska Vrbica, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise aj na
Okresnom súde Nitra. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do
nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Peter Chmeňa, nar. 28.03.1970, bytom Hontianska Vrbica 279, 935 55 Hontianska Vrbica, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.mája 2000.
VI.
Poučuje dlžníka o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených
zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o zmene a doplnení
niektorých
zákonovona
svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
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zaujatosti z dôvodov podľa § 14
ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý 16
má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.

V.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Peter Chmeňa, nar. 28.03.1970, bytom Hontianska Vrbica 279, 935 55 Hontianska Vrbica, ktorí majú
zvyčajné
miesto
pobytu,
trvalé bydlisko alebo Konkurzy
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únie ako
v
Obchodný
vestník
164/2016
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
24.08.2016
Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.mája 2000.
VI.
Poučuje dlžníka o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených
zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení.
VII.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 14
ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.8.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K019618
Spisová značka: 32NcKR/4/2011
Okresný súd Nitra zverejňuje uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 3CoKR/4/2016-95
Krajský súd v Bratislave, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miloš Zverina, nar. 02.01.1964, bytom Botanická
1677/1, 949 01 Nitra, o návrh na povolenie oddlženia, o odvolaní dlžníka proti uzneseniu Okresného súdu Nitra č.k.
32NcKR/4/2011-65 zo dňa 16.12.2015, pomerom hlasov 3 : 0, takto
rozhodol
Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 32NcKR/4/2011-65 zo dňa 16.12.2015 p o t v r d z u j
e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
dňa 28.4.2016
JUDr. Boris Tóth, predseda senátu
K019619
Spisová značka: 32K/25/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Ladislav Levický, nar. 26.5.1980, bytom Bazovského 6,
949 11 Nitra, adresa pre doručovanie: P. O. BOX 55, 949 10 Nitra 10, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka:
Ing. Ladislav Levický, nar. 26.5.1980, bytom Bazovského 6, 949 11 Nitra, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Ing. Ladislav Levický, nar. 26.5.1980, bytom
Bazovského 6, 949 11 Nitra.
II.
III.

O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e správcu Ing.Rudolf Ivan, sídlo kancelárie Štefánikova 4, 949 01 Nitra.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka Ing. Ladislav Levický, nar. 26.5.1980, bytom Bazovského 6, 949
11 Nitra, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie
sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu ; v jednom rovnopise aj na Okresnom súde Nitra.
Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich zapisované
spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Ing. Ladislav Levický, nar. 26.5.1980, bytom Bazovského 6, 949 11 Nitra, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
spôsobom v zmysle čl.40
Nariadenia
Rady
(ES) č.1346/2000
zo dňa
29.mája
2000.
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov na svojom
webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
17 po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených
VI.
Poučuje dlžníka o práve domáhať sa oddlženia
zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení.

reštrukturalizácii, keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia
Obchodnom
vestníku.
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Deň vydania: 24.08.2016
V.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Ing. Ladislav Levický, nar. 26.5.1980, bytom Bazovského 6, 949 11 Nitra, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
spôsobom v zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.mája 2000.
VI.
Poučuje dlžníka o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených
zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení.
VII.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 14
ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.8.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K019620
Spisová značka: 32K/4/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Gregor Finta, nar. 6.1.1975, bytom
Jelenecká 681/291A, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Gregor
Finta - KOVOFIN, s miestom podnikania Jelenecká 291/A, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 40 686 281, ktorého
správcom je JUDr. Róbert Hipp, so sídlom kancelárie Farská 33/I.posch., 949 01 Nitra, o odvolaní správcu po
zrušení konkurzu, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Róberta Hippa, so sídlom kancelárie Farská 33/I. p. 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Poučenie:
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
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. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K019621
Spisová značka: 1K/32/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov,
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, konajúci Mgr. Marcel Novotný, riaditeľ daňového úradu o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Hotel Gerlach, a.s., so sídlom Hviezdoslavova 2, Poprad 058 01, IČO: 31 716 733,
takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Hotel Gerlach, a.s., so sídlom Hviezdoslavova 2, Poprad 058
01, IČO: 31 716 733.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov
svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR,
o začatí
konkurzného
konanianasúd
vydá
uznesenie,
ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku
sa
začína
konkurzné konanie. Začatie
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konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa 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 banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 18.8.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K019622
Spisová značka: 1K/30/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: IRDistribution, a. s., so sídlom Račianska
71, 831 02 Bratislava, IČO: 35 872 110 právne zast. Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy
73/a, 821 05 Bratislava, IČO: 50 289 934, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: T&J Snina, spol.
s.r.o., so sídlom Strojárska 2206, 069 01 Snina, IČO: 36 815 390, takto
rozhodol
Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia súdu predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR). Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

o zmene a doplnení
niektorýchzákona
zákonov (ďalej
na svojom
www.justice.gov.sk
Podľa § 239 zákona č.a300/2005
Z. z. Trestného
lenwebovom
„Trestnýsídle:
zákon“)
páchateľ trestného činu
poškodzovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu poškodzovania veriteľa sa
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dopustí ten, kto zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho
majetku, zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme, predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo

Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR). Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom
vestníku,
sa považujú na účely tohto
zákonaaza
zverejnené nasledujúci deň po Deň
ich zverejnení
v
Obchodný vestník
164/2016
Konkurzy
reštrukturalizácie
vydania: 24.08.2016
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „Trestný zákon“) páchateľ trestného činu
poškodzovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu poškodzovania veriteľa sa
dopustí ten, kto zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho
majetku, zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme, predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo
záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik a ten, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej
osoby tým, že zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť
majetku dlžníka, alebo na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
Podľa § 240 Trestného zákona páchateľ trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 8
rokov. Trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa dopustí ten, kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné
záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa.
Podľa § 242 a § 243 Trestného zákona páchateľ trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
dopustí ten, kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo ako veriteľ v súvislosti s
hlasovaním na vyrovnacom pojednávaní, alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním o schválení reštrukturalizačného
plánu prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech.

Okresný súd Prešov dňa 18.8.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K019623
Spisová značka: 1K/30/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/30/2016
vo veci
navrhovateľa - veriteľa: IRDistribution, a. s., so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 35 872 110 právne
zast. Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava, IČO: 50 289 934
proti
dlžníkovi: T&J Snina, spol. s.r.o., so sídlom Strojárska 2206, 069 01 Snina, IČO: 36 815 390
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 05.10.2016 o 12:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:
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Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh účastníka konania
odročené len vtedy, ak sa účastník konania alebo jeho zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od účastníka
konania možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu
pojednávania došlo z dôvodu jeho nepriaznivého zdravotného stavu. Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedel alebo mohol dozvedieť, alebo ho s
prihliadnutím na všetky okolnosti mohol predpokladať. Ak súd zistí, že účastníkom konania uvedený dôvod na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
odročenie pojednávania
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie pojednávania, je povinný uviesť telefónne číslo alebo elektronickú
adresu, na ktorú ho možno upovedomiť o rozhodnutí súdu20
o jeho návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP).

Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh účastníka konania
odročené len vtedy, ak sa účastník konania alebo jeho zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie
a zároveň
od nich nemožno spravodlivo
žiadať,
aby sa na pojednávaní nechaliDeň
zastúpiť.
Od účastníka
Obchodný vestník
164/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania:
24.08.2016
konania možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu
pojednávania došlo z dôvodu jeho nepriaznivého zdravotného stavu. Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedel alebo mohol dozvedieť, alebo ho s
prihliadnutím na všetky okolnosti mohol predpokladať. Ak súd zistí, že účastníkom konania uvedený dôvod na
odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí účastníka konania, ktorý odročenie navrhol.
Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie pojednávania, je povinný uviesť telefónne číslo alebo elektronickú
adresu, na ktorú ho možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jeho návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených účastníkom konania 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 (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú
schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Okresný súd Prešov
V Prešove 18.8.2016
JUDr. Štefan Tomašovský
sudca

spisová značka: 1K/30/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa - veriteľa: IRDistribution, a. s., so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 35 872 110 právne
zast. Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava, IČO: 50 289 934
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje
18.

sa

pojednávanie na deň 05.10.2016 o 12:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: T&J Snina,
spol. s.r.o., so sídlom Strojárska 2206, 069 01 Snina, IČO: 36 815 390, a to
veriteľ č. 1: IRDistribution, a. s., so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 35 872 110 právne zast.
Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava, IČO: 50 289 934
veriteľ č. 2: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO: 35 942 436
veriteľ č. 3: O2 Slovakia, s.r.o. ( predtým Telefónica Slovakia, s.r.o. ) so sídlom Einsteinova 24, Bratislava 851 01,
IČO: 35 848 863
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.

veriteľ č. 3: O2 Slovakia, s.r.o. ( predtým Telefónica Slovakia, s.r.o. ) so sídlom Einsteinova 24, Bratislava 851 01,
IČO: 35 848 863
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V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

Okresný súd Prešov dňa 18.8.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K019624
Spisová značka: 1K/31/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Barbora Bombalová, nar. 23.1.1986,
bytom 059 01 Spišská Belá o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: JUDr. Vladimír Babin, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01
Prešov.
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 18.8.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K019625
Spisová značka: 3K/21/2011
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RoTTeL, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Petrovanská 34, 080 01 Prešov, IČO: 36 490 270, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, rod. Gregová, so
sídlom Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 15.03.2016 na potvrdenie prevodu pohľadávok, voči úpadcovi, uznesením č. k.
3K/21/2011-327 zo dňa 19.07.2016 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Úrad pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava voči úpadcovi: RoTTeL, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Petrovanská 34, 080 01 Prešov, IČO: 36 490 270, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická,
rod. Gregová, so sídlom Volgogradská 9A, 080 01 Prešov prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod
por. č. 9 a 10 v celkovej výške 310 eur na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
99 Bratislava I, IČO: 35a 776
005.
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.08.2016.

Petrovanská 34, 080 01 Prešov, IČO: 36 490 270, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, rod. Gregová, so
sídlom Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 15.03.2016 na potvrdenie prevodu pohľadávok, voči úpadcovi, uznesením č. k.
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dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava voči úpadcovi: RoTTeL, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Petrovanská 34, 080 01 Prešov, IČO: 36 490 270, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická,
rod. Gregová, so sídlom Volgogradská 9A, 080 01 Prešov prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod
por. č. 9 a 10 v celkovej výške 310 eur na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.08.2016.
Okresný súd Prešov dňa 18.8.2016
JUDr. Daniela Baranová, sudca
K019626
Spisová značka: 3K/28/2011
spis. zn. : 3K/28/2011
ZÁPISNICA
ZO SCHÔDZE VERITEĽOV
Okresný súd Žilina

odd.: konkurzné

dňa: 16.8.2016

Predsedajúci samosudca: JUDr. Jaroslav Macek
Zapisovateľ: JUDr. Mária Kalašová
Úpadca:
MALTINETTO, s.r.o., so sídlom Komenského 21, 010 01 Žilina, IČO: 36 420 654
Schôdza sa začala o 10:00 hod.
Prítomní: podľa listiny prítomných
Miesto konania: miestnosť č. 201, Okresný súd Žilina
Program:
1.
2.
3.

Otvorenie schôdze veriteľov.
Schválenie návrhu na nového správcu.
Rôzne, záver.

Schôdzi predsedá samosudca JUDr. Jaroslav Macek.
K bodu č. 1
Samosudca otvoril schôdzu a privítal prítomného veriteľa a poučil ho o dôvode zvolania schôdze
veriteľov, ktorým je zvolenie nového správcu, nakoľko uznesením Okresného súdu Žilina č. k.: 3K 28/2011-208 bola
z funkcie správcu odvolaná správkyňa JUDr. Anna Machajdová. Uznesenie o zvolaní schôdze veriteľov bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 124/2016 zo dňa 28.6.2016; zákonná 15-dňová lehota medzi zvolaním a
konaním schôdze bola teda zachovaná.
Samosudca poučil prítomného veriteľa o práve zúčastniť sa na schôdzi podľa § 35 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z.z. (v znení účinnom do 31.12.2011, ďalej len „ZKR“) a o práve hlasovať na schôdzi veriteľov podľa § 35
ods. 3, 4 ZKR.

Na schôdzi veriteľov je prítomný veriteľ:
1. Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 s počtom hlasov 1.322.497
K bodu č. 2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Následne predsedajúci pristúpil k bodu 2. programu - hlasovaniu o návrhu na nového správcu.

Obchodný vestník 164/2016
Na schôdzi veriteľov je prítomný veriteľ:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.08.2016

1. Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 s počtom hlasov 1.322.497
K bodu č. 2
Následne predsedajúci pristúpil k bodu 2. programu - hlasovaniu o návrhu na nového správcu.
Hlasovať je oprávnený veriteľ:
1. Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 s počtom hlasov 1.322.497
O návrhoch na nového správcu schôdze veriteľov sa v zmysle § 36 ods. 2 ZKR sa hlasuje postupne od
návrhu veriteľa s najvyšším počtom hlasov. Predsedajúci schôdze preto vyzval veriteľa s najvyšším počtom hlasov, a
to Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 s počtom hlasov 1.322.497, aby
navrhol osobu správcu.
1.
uvádza:

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

Navrhujeme ustanoviť nového správcu, a to: JUDr. Peter Tonhauser, so sídlom kancelárie Námestie SNP 17, 974 01
Banská Bystrica, S 1266.
Bolo pristúpené k hlasovaniu o návrhu na nového správcu.
Uznesenie č. 1
Schôdza veriteľov schválila návrh nového správcu, ktorým je: JUDr. Peter Tonhauser, so sídlom
kancelárie Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, S 1266.
Hlasovanie:
- za - 1.322.497 hlasov
- proti - 0 hlasov
- zdržali sa: 0 hlasov
Uznesenie bolo p r i j a t é.
K bodu č. 3
Predsedajúci dal prítomnému veriteľovi priestor na prípadné pripomienky k priebehu schôdze a vyzval
veriteľa na podanie prípadných námietok uplatnených proti prijatému uzneseniu z dôvodu ich rozporu so zákonom.
Prítomný veriteľ nevzniesol námietky voči priebehu schôdze ani prijatému uzneseniu.
Vzhľadom na vyčerpanie programu schôdze veriteľov predsedajúci poďakoval veriteľom za účasť a
schôdzu ukončil o 10:05 hod.
Zápisnica skončená podpísaná 10:14 hod.
Samosudca: JUDr. Jaroslav Macek
Zapisovateľ: JUDr. Mária Kalašová

Okresný súd Žilina dňa 18.8.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K019627
Spisová značka: 2K/5/2016
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 v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Marián Hruška, nar.
14.06.1984, bytom 023 57 Podvysoká 230, ktorého správcom je: Ing. Jaroslav Véreb, so sídlom kancelárie
Mudroňova 43, 036 01 Martin, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny do konania prvej schôdze
veriteľov, takto
rozhodol
Priznáva správcovi: Ing. Jaroslav Véreb, so sídlom kancelárie Mudroňova 43, 036 01 Martin, paušálnu odmenu za
výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 17.8.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca, v.z. JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K019628
Spisová značka: 2K/5/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Marián Hruška, nar.
14.06.1984, bytom 023 57 Podvysoká 230, ktorého správcom je: Ing. Jaroslav Véreb, so sídlom kancelárie
Mudroňova 43, 036 01 Martin, takto
rozhodol

Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 664,- eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 664,- eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina
dňa 06.04.2016 a vedeného pod položkou denníka D18 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 45 rok
2016, číslo účtovného dokladu 14/4-16, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 17.8.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca, v.z. JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K019629
Spisová značka: 2K/7/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Rastislav Fidrik, nar.
23.03.1983, bytom 027 13 Suchá Hora 299, ktorého správcom je: Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom
kancelárie M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, takto
rozhodol
Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 663,88 eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina
dňa 22.04.2016 a vedeného pod položkou denníka D18 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 62 rok
2016, číslo účtovného dokladu 55/4-16, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 17.8.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca, v.z. JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K019630
Spisová značka: 2K/7/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Rastislav Fidrik, nar.
23.03.1983, bytom 027 13 Suchá Hora 299, ktorého správcom je: Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom
kancelárie M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny do
konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Priznáva správcovi: Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný
Kubín, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 17.8.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca, v.z. JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K019631
Spisová značka: 2K/20/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi: KORASAN, a.s., so sídlom
Nádražná 328/27, 015 01 Rajec, IČO: 36 224 111, na návrh veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka
Kráľa 2, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
V r a c i a zložiteľovi: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina zvyšnú časť preddavku
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 909,96 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť zložiteľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 909,96 eur, ktorý bol zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 30.11.2015,
evidovaný pod položkou denníka D18 položkou registra č. 161 rok 2015, účt. doklad 87/11-15, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 17.8.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca, v.z. JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K019632
Spisová značka: 2K/11/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: REHA, spol. s r.o., so sídlom Cesta do
Rudiny 2234, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 31 607 136, správcom ktorého je: Ing. Jana Kovačková, so sídlom
kancelárie: Na Bystričku 796/9,036 01 Martin, v časti o návrhu správcu na predĺženie lehoty na popretie pohľadávok,
takto
rozhodol
P r e d l ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 17.8.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca, v.z. JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K019633
Spisová značka: 2K/11/2015

Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: REHA, spol. s r.o., so sídlom Cesta
do Rudiny 2234, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 31 607 136, ktorého správcom je Ing. Jana Kovačková, so
sídlom kancelárie: Na Bystričku 796/9,036 01 Martin, v časti o návrhu predbežného správcu na uloženie povinnosti
štatutárnemu orgánu úpadcu poskytnúť súčinnosť, takto
rozhodol
I. Vyzýva Miroslava Záslava, nar. 26.06.1978, bytom Ďumbierska 3961/10, 974 11 Banská Bystrica, aby bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia tejto výzvy poskytol správcovi úpadcu všetku súčinnosť, a to
najmä:
predložil predbežnému správcovi:
·
zoznam záväzkov dlžníka, zoznam spriaznených osôb a zoznam majetku dlžníka
·
daňové priznania k dani z príjmov právnickej osoby za roky 2011 - 2015
·
súvaha a výkaz ziskov a strát z účtovnej závierky za obdobie rokov 2011 - 2016
·
všetky účtovné doklady za roky 2011 - 2016
·
hlavnú knihu analytickej evidencie za roky 2011 - 2016
·
inventarizáciu súvahových účtov za roky 2011 - 2016
·
zoznam prebiehajúcich súdnych konaní
·
zoznam všetkých zmlúv, ktorými došlo k prevodom Vášho majetku za roky 2011 - 2016
·
mzdová a personálna agenda spoločnosti od roku 2011 - 2016
II. Súd p o u č u j e Miroslava Záslava, nar. 26.06.1978, bytom Ďumbierska 3961/10, 974 11 Banská
Bystrica, že v prípade, ak svoju povinnosť súčinnosti nebude riadne plniť, súd môže nariadiť Vaše predvedenie na
súd, prípadne Vám na návrh správcu uložiť pokutu do výšky 165.000,- eur.
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/. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku
Okresný súd Žilina dňa 17.8.2016
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
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K019634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Čičmanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riazanská 3159/87, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/29/2016 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/29/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Alexandra Molnárová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Miroslav Čičmanec, nar. 03.09.1977, trvale
bytom: Riazanská 3159/87, 831 03 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
3K/29/2016, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len "ZKR"), ktorá sa bude konať
dňa 30.09.2016 (piatok) o 11:00 hod. na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 4. Poschodie.
Program schôdze je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR,
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR,
5. Záver.
Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis
z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K019635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VPMK s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 534, 082 12 Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 679 960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 58/2011 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K 58/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp.pol. 52 - peňažná pohľadávka z neúčinného právneho úkonu
dlžníci : PROFIT - INVEST, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 7529/4D, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,
IČO : 36482871

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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STAVBYINDUSTRIA s.r.o. v konkurze, Akademika Hronca 3, Rožňava, IČO :36494763
spoločne a nerozdielne 222.000,- € (48.000,- € + 174.000,- €)
právny dôvod vzniku : pohľadávka z neúčinného právneho úkonu podľa rozsudku OS Prešov č. 3Cbi 22/2012-479
zo 6.2.2015
súpisová hodnota : 222.000,- EUR
deň zapísania do súpisu : 18.8.2016
dôvod zapísania majetku : §80 ods. 1 ZKR - nárok vyplývajúci z neúčinného právneho úkonu

súp. pol. 53 - peňažná pohľadávka z neúčinného právneho úkonu
dlžník : PROFIT - INVEST, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 7529/4D, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO
: 36482871
právny dôvod vzniku : pohľadávka z neúčinného právneho úkonu podľa rozsudku OS Prešov č. 3Cbi 22/2012-479
zo 6.2.2015
súpisová hodnota : 312.000,- EUR
deň zapísania do súpisu : 18.8.2016
dôvod zapísania majetku : §80 ods. 1 ZKR - nárok vyplývajúci z neúčinného právneho úkonu

K019636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Hán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Ján 371, 032 03 Liptovský Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 959 655
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 6K 13/2015 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K 13/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Schôdza veriteľov - zvolanie
Mgr. Andrea Buricová, správca konkurznej podstaty úpadcu Martin Hán, nar. 18.03.1976, trvale bytom Liptovský
Ján 371, 032 03 Liptovský Ján, s miestom podnikania Liptovský Ján 371 032 03 Liptovský Ján, IČO: 41 959 655,
právne zastúpený advokátskou kanceláriou: ŠKODA LEGAL s.r.ío., so sídlom Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 47 244 259, týmto oznamujem všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp. zn. 6K 13/2015,
že zvolávam schôdzu konkurzných veriteľov, ktorá sa bude konať 29.09.2016 o 11:00 hod. v priestoroch sídla
kancelárie správcu na Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 v Dolnom Kubíne.
Program:
1.
2.
3.
4.

Prezentácia - 10:45 hod - 11:00 hod
Otvorenie schôdze - 11:00 hod
Voľba veriteľského výboru
Rôzne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Rôzne
5. 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
V Dolnom Kubíne dňa 19.08.2016

K019637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slotta Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gustáva Švéniho 2671/3E, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1961
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz, k.s.
Sídlo správcu:
A. Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2016 S1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BMK Konkurz,k.s., správca úpadcu Branislav Slotta, nar. 14.12.1961, bytom Kollárová 37, 039 01 Turčianske
Teplice, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, č. k. 2K/6/2016, 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 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Poštová banka a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 81102 Bratislava iné pohľadávky,
pohľadávky z úverových zmlúv v celkovej sume: 15.616,22 €.

K019638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REHA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta do Rudiny 2234, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 607 136
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2015 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu - bankový účet pre zloženie kaucie
Ing. Jana Kovačková, správca úpadcu REHA, spol. s r.o., so sídlom Cesta do Rudiny 2234, 034 01 Kysucké Nové
Mesto, IČO: 31607136, oznamuje, že v prípade popretia pohľadávky inému veriteľovi musí popierajúci veriteľ zložiť
kauciu v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na účet úpadcu
vedený v Tatrabanke, a.s., č. ú.: 2949026628/1100.
Dňa 31.07.2016.
Ing. Jana Kovačková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K019639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Ján Belko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 93/6, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3k/16/2015/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/16/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č.

Typ
súpisovej
majetku

zložky

Pohľadávka z účtu v banke

Hodnota
EUR

Druh súpisovej zložky majetku

Nájomné – Dedinka pod Salatínom
500,00
s.r.o.

v Spoluvlastnícky
podiel
1/1

Súpisová
EUR

hodnota

v

500,00

V Ružomberku dňa 19.8.2016
JUDr. Michal Brož, správca

K019640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Andreja Hlinku 11, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/44/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/44/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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: 484,82 €

V Nitre, dňa 18.08.2016

JUDr. Andrea Pállová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K019641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Brontvaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 263/10, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/23/2015/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/23/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Radovan Birka so sídlom kancelárie Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, ako správca úpadcu: Mariána
Brontvaja, nar. 26.08.1974, trvale bytom Štefánikova 263/10, 029 01 Námestovo (do 22.03.2010 podnikajúci pod
obchodným menom: Marián Brontvaj, s miestom podnikania: Ul. Bernolákova 390/14, 029 01 Námestovo, IČO:
35095938), v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 6K/23/2015, v zmysle ust. § 28 ods. 3
zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapisuje dňa 17.08.2016 do zoznamu pohľadávok prihlášku
veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., sídlo Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35730978, por. č. 1: celková
suma 1.179,38 €, por. č. 2: celková suma 7.574,06 €, por. č. 3: celková suma 2.438,19 €, por.č. 4: celková suma
7.818,43 €, por. č. 5: celková suma 10.690,26 €, por. č. 6: celková suma 17.042,63 €, por. č. 7: celková suma
22.424,60 €, por. č. 8: celková suma 18.622,35 €.
JUDr. Radovan Birka, správca

K019642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Stupavský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holubyho 6, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1967
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/8/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/8/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
súpisová
hodnota

szm opis súpisovej zložky majetku

1

peňažná pohľadávka vo výške 1 659,70 €, dlžník: Okresný súd Trnava, Hlavná 49, Trnava, právny dôvod: preddavok na
1 659,70 €
úhradu nákladov konkurzu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby

2

peňažná pohľadávka vo výške 2 000,- €, dlžník: Roman Gajarský, nar. 11. 6. 1979, Pod Párovcami 61, 921 01 Piešťany,
1,00 €
právny dôvod: zmluva o pôžičke zo dňa 23. 12. 2015

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

K019643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Balciarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sotinská 1474/9, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 36K/27/2016/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/27/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD. so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, Trnava, oznamujem že uznesením
Okresného súdu Trnava č.sp. 36K/27/2016 zo dňa 09.08.2016, som bol ustanovený do funkcie konkurzného
správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka Lucia Balciarová, nar. 23.09.1983, bytom Sotinská 1474/9, 905 01
Senica. Súčasne oznamujem, že v pracovných dňoch od 8:00 - 11.00 a od 12.00 - 15.00 hod. je možné nahliadať
do spisu vedeného správcom o predmetnom konaní pod č. sp. 36K/27/2016/S1143 a to v kancelárii správcu na
vyššie uvedenej adrese.
Termín stretnutia si prosím dohodnite vopred na tel. č. 033/5503060 alebo prostredníctvom e-mailu
sefcik@nextra.sk.
V Trnave, dňa 18.08.2016

K019644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeláre 93, 991 22 Čeláre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ďurove
Sídlo správcu:
Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 1K/92/2015 S546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/92/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. „ O konkurze a reštrukturalizácii“ v platnom znení
správca zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty
úpadcu Richard Horváth, nar. 16.02.1973, 991 22 Čeláre 93. Návrh konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty Celková suma výťažkov zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku: 2523,88 EUR
Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku: 1.030,01 EUR
(995,37 EUR +31,64 +3,-) Celková suma zahrnutá do konečného rozvrhu výťažku určená na uspokojenie
veriteľov 1.493,87 EUR Správca určuje zástupcovi veriteľov Mgr. Alena Matúšková, Nová 5, Poltár
lehotu 15 dní na schválenie uvedeného konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov odo dňa
zverejnenia. Lučenec, dňa 19.08.2016 JUDr. Ján Ďurove, správca
K019645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirón Harahus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Repná 1498/9, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/19/2016 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/19/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis: Pozemok

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

33

Obchodný vestník 164/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.08.2016

Obec: Trebišov
Štát: Slovenská republika
Katastrálne územie: Trebišov
Druh pozemku: Záhrady
Parcela č.: 1578
Výmera: 545 m2
Číslo LV: 2750
Deň zapísania do súpisu: 18.8.2016
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: Výlučné vlastníctvo úpadcu
Dôvod zapísania do súpisu: majetok podliehajúci konkurzu v súlade s ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota majetku: 5.000,00 EUR
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo v prvom poradí
Výška zabezpečenej pohľadávky: 68.295,03 EUR
Opis zabezpečenej pohľadávky: Pohľadávka veriteľa zo zmluvy o mimoriadnom medziúvere č. 2882074402
a stavebnom úvere č. 2882073701 zo dňa 26.5.2011; zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, V –
784/11
Poradové číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 2/1
Označenie zabezpečeného veriteľa: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO:
31 335 004

Súpisová zložka č. 2
Popis: Pozemok
Obec: Trebišov
Štát: Slovenská republika
Katastrálne územie: Trebišov
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria
Parcela č.: 1579
Výmera: 408 m2
Číslo LV: 2750
Deň zapísania do súpisu: 18.8.2016
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: Výlučné vlastníctvo úpadcu
Dôvod zapísania do súpisu: majetok podliehajúci konkurzu v súlade s ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 5.000,00 EUR
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo v prvom poradí
Výška zabezpečenej pohľadávky: 68.295,03 EUR
Opis zabezpečenej pohľadávky: Pohľadávka veriteľa zo zmluvy o mimoriadnom medziúvere č. 2882074402
a stavebnom úvere č. 2882073701 zo dňa 26.5.2011; zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, V –
784/11
Poradové číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 2/1
Označenie zabezpečeného veriteľa: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO:
31 335 004

Súpisová zložka č. 3
Popis: Stavba – Rodinný dom so súpisným číslom 1498
Ulica: Repná
Obec: Trebišov
Štát: Slovenská republika
Katastrálne územie: Trebišov
Parcela č.: Stavba postavená na parcele č. 1579
Číslo LV: 2750
Deň zapísania do súpisu: 18.8.2016
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: Výlučné vlastníctvo úpadcu
Dôvod zapísania do súpisu: majetok podliehajúci konkurzu v súlade s ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota majetku: 46.700,00 EUR
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo v prvom poradí
Výška zabezpečenej pohľadávky: 68.295,03 EUR
Opis zabezpečenej pohľadávky: Pohľadávka veriteľa zo zmluvy o mimoriadnom medziúvere č. 2882074402
a stavebnom úvere č. 2882073701 zo dňa 26.5.2011; zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, V –
784/11
Poradové číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 2/1
Označenie zabezpečeného veriteľa: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO:
31 335 004

V Poprade dňa 18.8.2016
Mgr. Peter Žoldoš, správca
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K019646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Balciarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sotinská 1474/9, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/27/2016/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/27/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
Notification to foreign creditors
Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Lucia Balciarová,
nar. 23.09.1983, bytom Sotinská 1474/9, 905 01 Senica, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp.
zn. 36K/27/2016 zo dňa 09.08.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Uvedené uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku č. 159/2016 dňa 17.08.2016.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated the 29th of May 2000, as the trustee
of bankrupt: Lucia Balciarová, born on the 23rd of September 1983, residing Sotinská 1474/9, 905 01 Senica,
I am obliged to inform you with that resolution of the District Court Trnava, proc. no. 36K/27/2016 dated the
9th of August 2016, bankruptcy was declared on the bankrupt´s estate. The mentioned resolution was
published in the Commercial Journal No. 159/2016 dated the 17th of August 2016.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia predmetného uznesenia v
Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Journal, whereby as the day of publishing of that resolution the day following the day after the
publishing of that resolution in the Commercial Journal shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.
The claim, which is not the claim against the property, shall be alleged by an application.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese: Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee with registered seat: Podjavorinskej
37/1, 917 01 Trnava – SK, where by it must be delivered to the trustee in the basic registration period within
45 days from declaring the bankruptcy.
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 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.
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
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

36

Obchodný vestník 164/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.08.2016

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial
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 Commercial Journal with stating the creditor and the registered sum.
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.
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.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada.
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.
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.
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.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.
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.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by bankrupt’s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
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.
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines a statement in the application, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
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 representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only
by publishing them in the Commercial Journal.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their habitual residence, 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 the 29th of May 2000.
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
konkurzný správca - bankruptcy trustee

K019647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Silný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských Hrdinov 326/27, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.7.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Bernard Pekár
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S 2K 39/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K39/2016
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

JUDr.Ing. Bernard Pekár, PhD., správca dlžníka Milan Silný, nar. 31.7.1956, Dukelských hrdinov 326/37, Žiar nad
Hronom preraďuje zo súpisu majetku vo všeobecnej podstate do oddelenej podstaty nasledovný majetok súpisová
zložka majetku list vlastníctva číslo 901 okres.: Žiar nad Hronom obec: Žiar nad Hronom katastrálne územie Žiar
nad Hronom parc.číslo:116 výmera: 60 m2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria parc.číslo:117 výmera: 103
m2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria parc.číslo:118 výmera: 198 druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria parc.číslo:119 výmera: 22 m2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria parc.číslo:120 výmera: 20 m2
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria parc.číslo:121/1 výmera: 401 m2 Spisová značka súdneho spisu:
S 2K 39/2016 S 2K 39/2016 Sídlo správcu: druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria parc.číslo:121/2 výmera: 89
m2 druh pozemku: záhrady parc.číslo:122 výmera: 126 m2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
spoluvlastnícky podiel: 1/1 v BSM hodnota: 14.000,-Eur 2. .súpisová zložka majetku list vlastníctva číslo 901 okres.:
Žiar nad Hronom obec: Žiar nad Hronom katastrálne územie Žiar nad Hronom súpisné číslo: 235 na parc. číslo:
116,117 druh stavby : 10 popis stavby rodinný dom spoluvlastnícky podiel: 1/1 v BSM hodnota: 9.000,-Eur 3.
súpisová zložka majetku list vlastníctva číslo 901 okres.: Žiar nad Hronom obec: Žiar nad Hronom katastrálne
územie Žiar nad Hronom súpisné číslo: 2816 na parc. číslo: 118 druh stavby : 10 popis stavby rodinný dom
spoluvlastnícky podiel: 1/1 v BSM hodnota: 10.000,-Eur 4.súpisová zložka majetku list vlastníctva číslo 901 okres.:
Žiar nad Hronom obec: Žiar nad Hronom katastrálne územie Žiar nad Hronom súpisné číslo: 2817 na parc. číslo:
119 druh stavby : 10 popis stavby rodinný dom spoluvlastnícky podiel: 1/1 v BSM hodnota 2.000,-Eur. JUDr.IOng.
Bernard Pekár

K019648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Vitos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 646/14, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.5.1974
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Veselovský
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/9/2016/S1572
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/9/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

P.č.

3

Typ súpisovej zložky majetku

Pohľadávka z účtu v banke

Druh súpisovej zložky majetku

Časť mzdy úpadca podliehajúca konkurzu za 7/2016

Hodnota v EUR

589,15

Súpisová hodnota v EUR

589,15

V Ružomberku dňa 19.8.2016
Ing. Peter Veselovský, správca

K019649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šeböková Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 569, 925 09 Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/22/2014 S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/22/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca informuje veriteľov a prihlasovateľa,že zistil a uznáva prihlášku nového veriteľa Wüstenrot poisťovňa
,a.s.,Bratislava,ičo 31383408,doručenú po termíne doručovania prihlášok ,v poradí 25e,vo výške
153,90
€.Veritelia majú právo vec pripomienkovať dľa ustanovenia Zákona č.5/2007 Z.z.v zn.n.pr.
Ing.Miroslav R.Šefčík,PhD.,správca

K019650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INVET spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záturčianska 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 559 450
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/4/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/4/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu INVET spol. s r.o., IČO: 31 559 450, so sídlom: Záturčianska 1,
036 01 Martin týmto na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 09.08.2016 vyhlasuje I. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku, zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 116/2016 dňa 16.06.2016 a č. 161/2016 dňa 19.08.2016 nasledovne:
Predmet predaja
Predmetom predaja sú:
1. SÚBOR MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB: súbor zásob veterinárnych liekov, veterinárnych prípravkov a veterinárnych
zdravotníckych pomôcok, bližšie špecifikovaný v súpise majetku zverejnenom v OV č. 116/16 zo dňa 16.06.2016
pod por. č. súpis. zložky majetku 8 v súpisovej hodnote 7.890,44 EUR.
2. SÚBOR NÁKLADNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL:
-

nákladné motorové vozidlo značky Citroen Berlingo,
EČV: MT660BN
VIN: VF7GCWJYB94248483
(zapísané v súpise vš. podstaty pod por. č. súpis. zložky majetku 1)
súpisová hodnota majetku: 4.500,00 EUR,

-

nákladné motorové vozidlo značky Citroen Berlingo,
EČV: MT456CG
VIN: VF77C9HTC67007419
(zapísané v súpise vš. podstaty pod por. č. súpis. zložky majetku 2)
súpisová hodnota majetku: 5.000,00 EUR,

-

nákladné motorové vozidlo značky Citroen Berlingo,
EČV: MT922CU
VIN: VF77C9HXCBJ550599
(zapísané v súpise vš. podstaty pod por. č. súpis. zložky majetku 3)
súpisová hodnota majetku: 5.500,00 EUR.

Celková súpisová hodnota súboru motorových vozidiel: 15.000,00 EUR.
3. SÚBOR DROBNÉHO HMOTNÉHO INVESTIČNÉHO MAJETKU:
-

osobný počítač s príslušenstvom - myš, klávesnica
(zapísaný v súpise vš. podstaty pod por. č. súpis. zložky majetku 4)
súpisová hodnota majetku 150,00 EUR,

-

osobný počítač s príslušenstvom - myš, klávesnica
(zapísaný v súpise vš. podstaty pod por. č. súpis. zložky majetku 5)
súpisová hodnota majetku 200,00 EUR,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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osobný počítač s príslušenstvom - myš, klávesnica, tlačiareň HP Laser Jet M1120 MFP
(zapísaný v súpise vš. podstaty pod por. č. súpis. zložky majetku 6)
súpisová hodnota majetku 300,00 EUR,

-

chladnička 2 ks
(zapísané v súpise vš. podstaty pod por. č. súpis. zložky majetku 7)
súpisová hodnota majetku 300,00 EUR,

-

regálový systém
(zapísaný v súpise vš. podstaty pod por. č. súpis. zložky majetku 24)
súpisová hodnota majetku 200,00 EUR
Celková súpisová hodnota súboru drobného hmotného investičného majetku: 1.150,00 EUR.

Podmienky I. kola verejného ponukového konania
I. V I. kole verejného ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku kúpnej ceny,
minimálne za sumu 70 % súpisovej hodnoty majetku; tak ako stojí a leží.
II. Termín a miesto na predkladanie ponúk, náležitosti ponuky
Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu predaja osobne alebo poštou na adresu: JUDr. Mária
Cabadajová, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, a to v zalepenej neotvorenej obálke s nápisom „Ponukové kolo –
NEOTVÁRAŤ“;. Ponuky musia byť doručené správcovi v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po
dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Záujemca o súbor zásob veterinárnych
liekov, veterinárnych prípravkov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok je povinný priložiť k ponuke povolenie na
zaobchádzanie s veterinárnymi liekmi, veterinárnymi prípravkami a veterinárnimi zdravotníckymi pomôckami
shcválenými v SR.
Ponuka musí obsahovať:
-

identifikačné údaje záujemcu;

-

navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja,

-

podpis záujemcu, resp. podpis osoby oprávnenej konať za záujemcu,

-

originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 1
mesiac, prípadne jeho notársky overenú fotokópiu, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu
občianskeho preukazu.
III. Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca do piatich dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
O výsledkoch ponukového konania bude bezodkladne informovať zástupcu veriteľov.
V prípade, že zástupca veriteľov udelí súhlas na uzatvorenie kúpnej zmluvy so záujemcom, ktorý ponúkne za
predmet predaja najvyššiu kúpnu cenu, správca túto skutočnosť úspešnému záujemcovi bezodkladne oznámi.
Kúpnu cenu je povinný úspešný záujemca uhradiť pred podpisom kúpnej zmluvy.
Správca si vyhradzuje právo so súhlasom príslušného orgánu všetky predložené ponuky odmietnuť.
Podrobnosti o predmete predaja, dátume ohliadky a podmienkach ponukového konania je možné získať na adrese:
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Podrobnosti o predmete predaja, dátume ohliadky a podmienkach ponukového konania je možné získať na adrese:
JUDr. Mária Cabadajová, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, telefón: 0903 524 443, 0911 689 346.
V Žiline dňa 19.08.2016

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K019651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Jaroslav Čižmárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažeja Bullu 4839/2, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2016 S 1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Zrážka zo mzdy vykonaná zamestnávateľom-§ 72, ods. 2 ZKR
Súpisová hodnota: 81,84 EUr
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Ing. Štefan Straka, správca

K019652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Monika Kajánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 17, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.5.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2015
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Preradenie časti výťažku z dražby majetku zapísaného v oddelenej podstate, do všeobecnej podstaty vo výške 13
581,16 eur.

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

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

42

Obchodný vestník 164/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.08.2016

K019653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Michlo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuraľany 122, 935 64 Kuraľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/78/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/78/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku
V súlade s ust. §-u 93 ods. 1 ZoKR sa zo súpisu majetku všeobecnej podstaty vylučujú nasledovné súpisové zložky
majetku:

P.č.

Druh
nehnuteľnosti

Parc.číslo

Výmera v m2- Výmera v m2 - LV
K.Ú.
Spolu
Michlo
č.

1.

Záhrada

57

133

66,5

89

Kuraľany Kuraľany Levice 1/2

87,78

2.

Záhrada

61

287

143,5

89

Kuraľany Kuraľany Levice 1/2

189,42

3.

Záhrada

62/1

660

330

89

Kuraľany Kuraľany Levice 1/2

435,60

4.

Záhrada

325

705

352,5

89

Kuraľany Kuraľany Levice 1/2

465,30

Obec

Okres

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota v €

Dôvod vylúčenia: Využitie ponuky na kúpu predmetu predkupného práva.

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty

P.č.

Druh
nehnuteľnosti

Parc.číslo

Výmera v m2- Výmera v m2 LV č. K.Ú.
Spolu
Michlo

5.

Orná pôda

1686/54

8690

4345

351 Kuraľany Kuraľany Levice 1/2

3638,50

421/1

312

312

637 Kuraľany Kuraľany Levice 1

62,12

687/2

164

164

637 Kuraľany Kuraľany Levice 1

32,65

6.
7.

Trvalý
porast
Trvalý
porast

trávny
trávny

Obec

Okres

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota v €

8.

Ostatná plochy

1424/4

572

572

637 Kuraľany Kuraľany Levice 1

755,04

9.

Orná pôda

732/3

185

185

691 Kuraľany Kuraľany Levice 1

154,92

10. Orná pôda

732/4

186

186

691 Kuraľany Kuraľany Levice 1

155,76

11. Orná pôda

736/1

460

460

691 Kuraľany Kuraľany Levice 1

385,20

12. Orná pôda

739/1

628

628

691 Kuraľany Kuraľany Levice 1

525,89

13. Orná pôda

988/2

2209

2209

691 Kuraľany Kuraľany Levice 1

1849,82

14. Orná pôda

989

4578

4578

691 Kuraľany Kuraľany Levice 1

3833,62

15. Orná pôda

1004/1

4015

4015

691 Kuraľany Kuraľany Levice 1

3362,16

16. Orná pôda

1004/2

4121

4121

691 Kuraľany Kuraľany Levice 1

3450,93

17. Orná pôda

1156

4679

4679

691 Kuraľany Kuraľany Levice 1

3918,19

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

43

Obchodný vestník 164/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.08.2016

18. Ostatné plochy

1399/5

173

173

691 Kuraľany Kuraľany Levice 1

228,36

19. Orná pôda

1460/3

946

946

691 Kuraľany Kuraľany Levice 1

792,18

20. Orná pôda

1481/1

11217

11217

691 Kuraľany Kuraľany Levice 1

9393,12

21. Záhrada

3424/2

53

26,5

445 Farná

Farná

Levice 1/2

49,03

22. Záhrada

3425/2

360

180

445 Farná

Farná

Levice 1/2

333,00

23. Vinica

3426/2

796

398

445 Farná

Farná

Levice 1/2

327,75

24. Orná pôda

3427/2

237

118,5

445 Farná

Farná

Levice 1/2

97,59

25. Záhrada

4089

90

90

1914 Farná

Farná

Levice 1

166,50

26. Orná pôda

4090

1748

1748

1914 Farná

Farná

Levice 1

1439,48

27. Vinica

3428/1

506

506

2041 Farná

Farná

Levice 1

416,69

28. Vinica

3428/2

569

569

2041 Farná

Farná

Levice 1

468,57

29. Záhrada

3429/1

208

208

2041 Farná

Farná

Levice 1

384,80

30. Vinica

3429/2

306

306

2041 Farná

Farná

Levice 1

251,99

V Nitre, dňa 19.08.2016

JUDr. Andrea Pállová, správca

K019654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Krakovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechovova 2734/28, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1973
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k.s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice - Staré Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 30K/16/2016 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/16/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správcovská a poradenská, k.s., správca úpadcu: Ján Krakovský, nar. 14.03.1973, bytom Čechovova 2734/28, 040
18 Košice, zvoláva v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) prvú schôdzu veriteľov na deň
08.11.2016 (utorok) v čase o 10:00 hod., ktorá sa bude konať v zasadacej miestnosti nachádzajúcej sa na 2.
poschodí v budove (CONOX) vedľa kancelárie správcu na adrese Garbiarska 5 v Košiciach, s nasledovným
programom:
1. Prezentácia.
2. Správa o činnosti správcu, stave a priebehu konkurzu.
3. Voľba zástupcu veriteľov.
4. Hlasovanie o výmene správcu v zmysle ust. § 36 ZKR.
5. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

44

Obchodný vestník 164/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.08.2016

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov sa v zmysle ust. § 13 vyhlášky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov
preukážu aj plnou mocou (príp. poverením na zastupovanie) s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného, inak na
ňu správca nebude prihliadať.

JUDr. Eva Lúchavová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K019655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Peressényi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzovská Lehôtka 1, 962 62 Bzovská Lehôtka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 24/2014 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 24/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac júl 2016 v súpisovej hodnote 48,43 €.

Vo Zvolene, 19. 8. 2016.

JUDr. Vladimír Flíder
SKP

K019656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Alfréd Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2016 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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40K/29/2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1657 ako správca úpadcu Ing. Alfréd
Tóth, nar.: 14.01.1966, bytom Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica (ďalej len ako „Úpadca“), týmto
oznamujem, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Čsl. armády 84/22, 915
01 Nové Mesto nad Váhom, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 08.00 do 12.00 hod. od 13.00 do
15.00 hod.
Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.č.: +421903759019 alebo na e-mail: ondrejovicova@ondrejovicova.sk
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca úpadcu

K019657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Alfréd Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2016 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky
Invitation to lodge a claim.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: Ing. Alfréd Tóth, nar.:
14.01.1966, bytom Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica (ďalej len ako „úpadca“), Vám oznamujem, že na
majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp.zn. 40K/29/2016 zo dňa 11.08.2016 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 159/2016 zo dňa 17.08.2016 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of a
bankrupt – Ing. Alfréd Tóth, date of birth: 14.01.1966, address Rozkvet No. 2029/52, Považská Bystrica, is
our responsibility to inform you that the district Court in Trenčín No. 40K/29/2016 dated 11th of August 2016
published in the Commercial bulletin No. 159/2016 on 17th of August 2016 information that the bankruptcy
on assets of bankrupt was declared and simultaneously JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, was appointed as the trustee in the bankruptcy.
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 18.08.2016. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na úpadcu.
This resolution of the District court Trenčín became valis on 18th of August 2016. The bancruptcys
procedure was declared as of this date.
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, a
ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov úpadcu.
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, and whose place or seat is not obvious from bussiness documentation of the debtor.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinný
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinný
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín,
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 38K/18/2016 a v jednom rovnopise správcovi
na adresu JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika.
Každá prihláška sa musí podať jednotlivo.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy and Restructuralization act (hereinafter only „the
BRA“)the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with
declaration of the bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Trenčín (District court Trenčín),
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak republic, to the No. 38K/18/2016 and in one original to the bancruptcy
trustee to the address JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom ,
Slovak republic. Each claim must be lodged separetely.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. (§ 28 ods. 1 ZKR)
The claim, which is not the claim against bankruptcy estate shall be applied by an application (§ 28 sec.
1BRA)
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 bude oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and exercise other rights related to the registered claim.
The right to proportional satisfaction of the creditor is herewith not affected, creditor can be satisfied only
from the proceeds put into the schedule from the general estate, whose intention will publishe in the
Commercial bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into
list of the claims publishes the trustee in the Commercial bulletin with stating the creditor and the
registered sum. (§ 28 sec. 3 BRA)
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia, inak zanikne. (§ 28 ods. 4 ZKR)
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. ( § 28 ods. 8 ZKR)
If it is a secured claim, also the security right must be duly and on time applied in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will
lapse. (§28 sec. 4 BRA)
If such creditor does not apply his secured claim in the basic registration period, his security right is in the
bankruptcy disregarded, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this
property. (§ 28 sec. 8 BRA)
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain condictions lodge their claims in the same way.
They also state in the registration form the condiction on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to lodged in currency names as EUR. Documents proving
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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object to which the security is tied. The claim has to lodged in currency names as EUR. Documents proving
the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim.
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako aj
to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its
elevation, as well as this, if in connection with of his claim requistion right of priority, cover of just in re or
reserve the possessive law, and on what property is his guarantee refer.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
In case a non financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements: Otherwise it
will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the claim, f)
signature. (§ 29 sec. 1 BRA)
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed, dated or an
expert opinion (in case of non financial claim) will not be regard. Not attached to the lodgement of claim will
not be considered as claim in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to
amend or the correct the incorrect of incoplete lodgement of claim.
Správca bez zbytočného dokladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojim
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. (§ 30 ods. 1 ZKR)
The trustee submits without any delay after the expiration of the basic application period to the court
together with his statement the list of filings, by which he considers that they shall not be taken into
consideration as applications, whereby the court determines by a resolution without any delay, if these
filings shall be taken into consideration as applications. The resolution of the court will be delivered to the
trustee, who will notify the relevant persons. (§ 30 sec. 1 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť
si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. (§ 29
ods. 8 ZKR)
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic,
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic,
is obliged to determine a representative with residence or seat in the Slovak Republic for service and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial bulletin. (§ 29 sec. 2 BRA)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške. (§ 30 ods. 2 ZKR)
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The fillings, by which the claim was applied and which is applied in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration. (§ 30 sec.
2 BRA)
V Novom Meste nad Váhom, dňa 18.08.2016
In Nové Mesto nad Váhom, on 18th August 2016
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K019658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Andrej Lenhardt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklená 437/63, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1978
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/33/2012 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/33/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DRAŽBY
Dražobník + Licitátor/Navrhovateľ dražby:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP, 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca úpadcu Mgr.
Andrej Lenhardt, nar. 11.06.1978, bytom Sklená 437/63, 992 01 Modrý Kameň
Dátum konania dražby: 19.08.2016
Čas otvorenia dražby: o 10.00 hod.
Miesto konania dražby: sídlo správcu SKP, k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen – zasadacia miestnosť
Kolo dražby: 2. kolo dražby
Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Veľký Krtíš, obec Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš, zapísané na
LV č. 1921, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor, ktorá je vo vlastníctve
Úpadcu v spoluvlastníckom podiele o veľkosti 1/2, a to:
- byt č. 5, vchod č. 55, nachádzajúci sa na 2. poschodí bytového domu so súpisným číslom 958,
postavenom na pozemku parc. č. 1322, na ulici B. Nemcovej,
- Podiel priestoru na spoločných priestoroch a spoločných zariadeniach bytového domu, v ktorom sa byt
nachádza, o veľkosti 67/4306
a
- nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1922 (pozemok na ktorom stojí bytový dom), vedený Okresným úradom
Veľký Krtíš, katastrálny odbor, pre k.ú. Veľký Krtíš, obec Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš, ktorá je vo
vlastníctve Úpadcu v spoluvlastníckom podiele o veľkosti 13/1626, a to:
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- pozemok – KNC parcela č. 1322, druh: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 813 m2.
Opis predmetu dražby:
Byt č. 5 s príslušenstvom sa nachádza na 2. poschodí v bytovom dome, súpisné číslo 958 na parcele C-KN č. 1322,
na ulici B. Nemcovej, orientačné číslo 55, Veľký Krtíš, katastrálne územie Veľký Krtíš, obec Veľký Krtíš, okres Veľký
Krtíš.
Technicky a dispozičný popis bytového domu
Deväťpodlažný bytový dom s ôsmymi obytnými a jedným technickým podlažím má 4 vchody a 64 bytových
jednotiek. Na typickom podlaží jedného vchodu sa nachádzajú dva byty. Je postavený v stavebnej sústave PS-82
BB. Bytový dom má obdĺžnikový pôdorys a plochú strechu. Priečny stenový nosný konštrukčný systém tvoria
železobetónové panely hrúbky 150 mm, stropné panely sú železobetónové plné hrúbky 120 mm, modulová osnova
je 3 600 mm, konštrukčná výška podlaží 2 800 mm, svetlá výška 2 640 mm. Obvodový plášť - vnútorná
železobetónová stena hrúbky 150 mm, tepelná izolácia penový polystyrén hrúbky 80 mm, vonkajšia ochranná
betónová membrána hrúbky 70 mm. Strecha je dvojplášťová plochá, vyspádovaná od atík smerom k strešným
odpadom. Schodisko je železobetónové prefabrikované dvojramenné s nášľapnou vrstvou liate terazzo, šírka
ramena 1 100 mm. Stabilitu objektu v priečnom smere zabezpečujú nosné steny a v pozdĺžnom smere priečky a
nosné steny. Otvorové konštrukcie - okná a dvere na spoločných častiach bytového domu sú vymenené - plastové
okrem okien technického podlažia), vchodové dvere sú z hliníkových profilov so zabudovanými poštovými
schránkami. Podlahy v spoločných priestoroch bytového domu - keramická dlažba, PVC a cementový poter. Bytový
dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, zemný plyn, elektroinštaláciu a telekomunikačnú sieť. Dodávka
tepla a teplej vody je zabezpečená z centrálneho zdroja - Kompaktnej odovzdávacej stanice tepla umiestnenej v
spoločných priestoroch technického podlažia bytového domu (bývalá sušiareň vo vchode č. 55), na vykurovacích
telesách je namontovaná regulačná a meracia technika.
Technický a dispozičný popis bytu
Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktoré tvorí kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň, lodžia a
pivnica. Byt je po kompletnej rekonštrukcii so štandardným vybavením. Súčasťou bytového jadra je aj technické
inštalačné jadro, ktorým je byt napojený na inžinierske siete. Svetelná a motorická elektroinštalácia je napojená na
samostatné istiace okruhy bytového rozvádzača. Boli prevedené nové podlahy - v kúpeľni a WC keramická dlažba,
v predsieni, kuchyni a obytných miestnostiach laminátová podlaha. Úprava vnútorných povrchov - vápenná hladká
omietka, v kúpeľni na stenách a na vani a v kuchyni pri sporáku je vyhotovený keramický obklad. Bytové jadro ako
aj pôvodný prechod z predsiene do kuchyne je vymurované v kombinácii so sklobetónom. V kúpeľni je osadená
akrylátová vaňa a umývadlo so skrinkou a vo WC splachovací záchod Combi. V kúpeľni je priečkou oddelený
priestor na práčku. V kuchyni je osadená nová kuchynská linka vyrobená na báze dreva s nerezovým drezom,
plynovým sporákom s elektrickou rúrou a odsávačom pár. Vodovodné zmiešavacie batérie sú nerezové pákové, na
vani so sprchovacou ružicou. Okná sú vymenené za plastové s plastovými žalúziami, interiérové dvere sú hladké
plné a presklené v kovových zárubniach. Vykurovanie je teplovodné, vykurovacie telesá sú panelové a liatinové
rebrové s namontovanou regulačnou technikou bez namontovanej meracej techniky. V chodbe a v spálni sú
vstavané skrine. Príslušenstvo bytu tvorí aj pivnica s plochou 1,70 m2 umiestnená v technickom podlaží bytového
domu a lodžia. Podiel priestoru bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu je vo výške
67 / 4306.
Bytový dom bol daný do užívania v roku 1987. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku bez viditeľného
poškodenia prvkov dlhodobej životnosti, posudzovaný byt je po kompletnej rekonštrukcii. Životnosť bytového domu
stanovujem odhadom s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav - 100 rokov.
Cena predmetu dražby: 11.100 ,- Eur
Najnižšie podanie: 9.990,- Eur
Cena dosiahnutá vydražením: nebolo urobené ani najnižšie podanie
Predmet dražby: nebol vydražený
Výsledok dražby: neúspešná
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Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby: JUDr. Jozef Brázdil, so sídlom Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen
Vo Zvolene, dňa 19.08.2016
SKP, k.s., správca úpadcu Mgr. Andrej Lenhardt

K019659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: River Pharma s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvořákovo nábrežie 10, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 712 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/59/2015 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/59/2015
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Pripísanie poznámky o dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie majetku do všeobecnej podstaty.
Súpis všeobecnej podstaty:

Číslo
súpisovej Typ
súpisovej
Popis hnuteľnej veci
položky majektu položky majektu

Množstvo

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

1

1/1

160,00 €

1

1/1

60,00 €

Vybavenie kancelárie
1

hnuteľná vec

Počitačová
zostava
počítač,monitor,klávesnica,mýš

2

hnuteľná vec

tlačiareň
HP
CNG7C6M2GL

3

hnuteľná vec

tlačiareň Brother, výr.č: E71203-M3Z141745

1

1/1

60,00 €

4

hnuteľná vec

záložný zdroj APC 500

1

1/1

130,00 €

5

hnuteľná vec

písací stôl

1

1/1

100,00 €

6

hnuteľná vec

kreslo na kolieskách

1

1/1

50,00 €

7

hnuteľná vec

stolička

2

1/1

40,00 €

8

hnuteľná vec

stôl

1

1/1

50,00 €

9

hnuteľná vec

dvojdverová skriňa

2

1/1

300,00 €

10

hnuteľná vec

policová skriňa

2

1/1

200,00 €

11

hnuteľná vec

šuflíková skriňa

1

1/1

100,00 €

Laserjet

M

1217,

výr.č.:
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1

1/1

5,00 €

Kuchynka
13

hnuteľná vec

umývacia linka

1

1/1

700,00 €

14

hnuteľná vec

policová skriňa

1

1/1

300,00 €

15

hnuteľná vec

demineralizačný
2211C12-07Y12

1

1/1

1 080,00 €

16

hnuteľná vec

mikrovlnná rúra Zelmer 29Z018

1

1/1

100,00 €

17

hnuteľná vec

smetný kôš

1

1/1

5,00 €

1

1/1

1 200,00 €

1

1/1

1 000,00 €

prístroj

AQUANIC,

výr.

č.:

Laboratórium
18

hnuteľná vec

horúcovzdušný
výr.č.:20102001023

sterilizátor

GIMA,

19

hnuteľná vec

váhy s neautomatickou činnosťou
DENSHI, výr. č.: BL101065225

20

hnuteľná vec

elektrická jednoplatnička

1

1/1

50,00 €

21

hnuteľná vec

baktericídna lapma PROLUX G 30W, výr. č.:
1
110363

1/1

230,00 €

22

hnuteľná vec

skrinka s umyvadlom

1

1/1

200,00 €

23

hnuteľná vec

závesná skrinka

3

1/1

300,00 €

24

hnuteľná vec

polica

1

1/1

50,00 €

25

hnuteľná vec

pracovná doska so šuflíkovou skrinkou

1

1/1

230,00 €

26

hnuteľná vec

vlhkomer

1

1/1

20,00 €

27

hnuteľná vec

trezor

1

1/1

100,00 €

28

hnuteľná vec

laboratórne pomôcky

1

1/1

50,00 €

SHINKO

Oficína
29

hnuteľná vec

nábytok na mieru vyrobený na uchovávanie liekov
1
a farmaceutických výrobkov

1/1

50 000,00 €

30

hnuteľná vec

stolička

1

1/1

20,00 €

31

hnuteľná vec

konferenčný stolík

1

1/1

200,00 €

32

hnuteľná vec

biela koženáúkoženková taburetka

5

1/1

500,00 €

33

hnuteľná vec

počitačová zostava vrátane
klávesnice, výr. č.: 100526

1

1/1

200,00 €

monitora,

myši,
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34

hnuteľná vec

počitačová zostava vrátane
klávesnice, výr. č.: 100525

35

hnuteľná vec

36

monitora,

myši,

Deň vydania: 24.08.2016

1

1/1

200,00 €

fiškálna tlačiareň, výr. č.: JA6F015102

1

1/1

200,00 €

hnuteľná vec

fiškálna tlačiareň, výr. č.: JAKF000851

1

1/1

200,00 €

37

hnuteľná vec

snímač čiarových kódov

2

1/1

500,00 €

38

hnuteľná vec

vlhkomer

1

1/1

20,00 €

39

hnuteľná vec

smetný kôš

3

1/1

15,00 €

Sklad liekov
40

hnuteľná vec

počítač - server ASUS, výr. č.:100531

1

1/1

400,00 €

41

hnuteľná vec

záložný zdroj APC 420, výr.č.:N394

1

1/1

130,00 €

42

hnuteľná vec

kovoý regál

2

1/1

60,00 €

43

hnuteľná vec

trezor

1

1/1

500,00 €

44

hnuteľná vec

chladnička

1

1/1

100,00 €

45

hnuteľná vec

chladničkový teplomer

1

1/1

4,00 €

46

hnuteľná vec

stôl

1

1/1

20,00 €

47

hnuteľná vec

smetný kôš

1

1/1

5,00 €

48

hnuteľná vec

vlhkomer

1

1/1

20,00 €

Sklad
49

hnuteľná vec

kovový regál

2

1/1

60,00 €

50

hnuteľná vec

stolička

1

1/1

20,00 €

Šatňa a denná miestnosť
51

hnuteľná vec

kovová šaťňová skriňa

5

1/1

300,00 €

52

hnuteľná vec

rebrík

1

1/1

20,00 €

53

hnuteľná vec

stolička

1

1/1

20,00 €

54

hnuteľná vec

umývadlo so skrinkou

1

1/1

100,00 €

55

hnuteľná vec

kovový vešiak

1

1/1

20,00 €
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1

1/1

5,00 €

1

1/1

50,00 €

1

1/1

1 000,00 €

Sociálne zariadenie
57

hnuteľná vec

skrinka
Exterier lekárne

58

hnuteľná vec

Svetelná reklama "Lekáreň RP"

Deň zápisu do všeobecnej podstaty: 05.02.2016, t.j. v súlade s ustanovením § 67 ods. 1 písm. a) ZKR, publikované
v OV č. 66/2016, dňa 07.04.2016 (K007744) – Oprava súpisu zverejnená v OV č. 157/2016 dňa 15.08.2016
(K018810).
Poznámka o spornom zápise v prospech: Bratislavské nábrežie, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO:
35 809 973.
Deň a dôvod zápisu poznámky o spornom zápise: 19.08.2016, Spoločnosť Bratislavské nábrežie, a.s., Karloveská
34, 841 04 Bratislava si uplatňuje k vyššie uvedeným súpisovým položkám vlastnícke právo.

JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K019660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Čičmanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riazanská 3159/87, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/29/2016 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/29/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej
položky majetku

Dlžník

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

Podielové
spoluvlastníctvo

1

Peňažná
pohľadávka

Okresný súd Bratislava I,
Záhradnícka 10, 812 44
Bratislava I

Vrátený preddavok na úhradu
1/1
odmeny a výdavkov správcu

Súpisová
hodnota majetku

663,88 €

JUDr. Alexandra Molnárová, správca.
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K019661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Dedinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brusno - Ondrej nad Hronom, Lúka 729/82, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Komorová
Sídlo správcu:
Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 44/2016 S668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 44/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty úpadcu Adriana Dedinová, nar.15.03.1976 bytom Brusno- Ondrej nad Hronom,
Lúka 729/82
Súpisová
Druh
položka majetku Majetku

1.

LV

Parcel. Spoluvlastnícky
č.
podiel k bytu

2 izbový
976 1557
byt

½

Dôvod
Podiel
na
spoločných Súpisová
Zapísania
častiach a zariadeniach bytu hodnota majetku
Do súpisu

70/848

14.000 €

majetok
úpadcu

Dátum zapísania
do súpisu

19.08.2016

V Banskej Bystrici 19. 08. 2016

JUDr. Daniela Komorová
Správkyňa konkurznej podstaty

K019662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Dedinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brusno - Ondrej nad Hronom, Lúka 729/82, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Komorová
Sídlo správcu:
Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 44/2016 S668
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.08.2016

Okresný súd Banská Bystrica
2K 44/2016
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu Adriana Dedinová, nar. 15.03.1976, bytom Lúka 729/82, Brusno - Ondrej nad
Hronom, č.k. 2K 44/2016
Por.
Hnuteľná vec
č.
1.

Osobný
automobil
Hyudai
Getz.
KMHBT31GP3U38228 , EČ BB 925 EN

Deň
zápisu
súpisu
rok

výrob

2003,

VIN

19.08.2016

do Dôvod zapísania do Súpisová
súpisu
hodnota
Majetok úpadcu

300,00 €

V Banskej Bystrici dňa 19.08.2016

JUDr. Daniela Komorová
Správkyňa konkurznej podstaty

K019663
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

SKP Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty úpadcu: Mgr. Edita Szilágyiová, bytom Okoličná na Ostrove 445,
946 13 Okoličná na Ostrove, narodená 23.07.1971, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.
31K/21/2015, 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 prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: SPP – distribúcia, a.s., IČO:
35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, v celkovej výške: 277,78 €.

K019664
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
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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:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Eva Chromčíková, správca úpadcu: SkorpioPharm, s.r.o., so sídlom Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen, IČO:
36 648 841, v konkurznom konaní vedenom na OS Banská Bystrica č.k. 2K/74/2015 zvoláva schôdzu veriteľov na
deň 21. septembra 2016 o 10,00 hodine (prezentácia od 09,30 h do 10,00 h), ktorá sa uskutoční v sídle správcu na
ulici J. Bottu 2098/30, vo Zvolene.

Program schôdze:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba veriteľského výboru
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
Rôzne, záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z Obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie a doklad totožnosti.

Ing. Eva Chromčíková, správca

K019665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TECHNOLIVING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 619 321
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Betáková Krkošková
Sídlo správcu:
Révová 7, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2013 - S 1605
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, so sídlom kancelárie: Révová 7, 811 02 Bratislava v súlade s
ustanovením § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, týmto zvoláva druhú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
08.09.2016 o 9:00 hod. v sídle kancelárie správcu na Révovej 7, 811 02 Bratislava s nasledovným programom
schôdze:
1.
2.
3.
4.

Prezentácia,
Otvorenie schôdze a zistenie uznášaniaschopnosti,
Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácií,
Rôzne a záver.

Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 08:30 hod. do 9:00 hod. Zasadnutie schôdze veriteľov sa začne o 9:00
hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Usmernenie k prezentácii účastníkov schôdze veriteľov:
a. Právo zúčastniť sa schôdze veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky, úpadca, resp. člen
štatutárneho orgánu úpadcu je povinný sa schôdze veriteľov zúčastniť.
b. Pri prezentácii veritelia predložia platný doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z obchodného
registra (informatívny výpis), fyzické osoby - podnikatelia aktuálny výpis zo živnostenského registra
(informatívny výpis) a zástupcovia veriteľov písomné plnomocenstvo oprávňujúce na účasť a hlasovanie
zástupcu na schôdzi veriteľov spolu s aktuálnym výpisom z obchodného registra.
c. Prezentácia veriteľov bude prebiehať priebežne. V tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto konania
schôdze veriteľov v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutie schôdze veriteľov tak, aby
prezentácia veriteľov mohla byť ukončená o 9:00 hod.
S ohľadom na obmedzené kapacitné možnosti a s cieľom zabezpečiť čo najplynulejší priebeh schôdze správca
žiada veriteľov prihlásených pohľadávok, aby obmedzili počet fyzických osôb, ktoré sa za veriteľa prihlásenej
pohľadávky majú záujem zúčastniť schôdze, len na nevyhnutne potrebný počet.
JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, správca

K019666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Edita Szilágyiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 445, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2015/S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SKP týmto zverejňuje majetok tretej osoby, zapísaný do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Slovenská sporiteľňa, a.s., a to v podiele 1/1 v pomere k celku k bytu a 1/6-ina v pomere k celku na spoločných
častiach a zariadeniach domu, na základe § 69 písm. a) v súlade s § 79 ods. 1 ZKR.
Jedná sa o majetok zapísaný na LV č. 1216, kat. územie Okoličná na Ostrove obec Okoličná na Ostrove, okres
Komárno, pod B 6 a 7 LV:
Byt č. 2, nachádzajúci sa v bytovom dome postavenom na parcele registra „C“ č. 879/24, súpisné číslo 500.

Ing. Rudolf Ivan
Správca konkurznej podstaty

K019667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Monika Kajánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 17, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.5.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2
ZKR za obdobie mesiaca
- jún 2016 v sume 435,74 eur

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K019668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Monika Kajánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 17, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.5.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a proti oddelenej podstate o zámere
zostaviť konečný rozvrh výťažku oddelenej podstaty a všeobecnej podstaty
V konkurznej veci úpadcu: Bc. Monika Kajánková, nar. 23.5.1968, bytom Kpt. Nálepku 14, Bánov, vedenej na
Okresnom súde Nitra, sp. zn. 31K/4/2015, správca úpadcu JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom Podzámska 32,
Nové Zámky, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
zmien a doplnkov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a proti oddelenej
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej a všeobecnej podstaty a
súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku oddelenej podstaty a konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Poučenie /§ 96 ods.3 ZKR/
Veriteľský výbor /zástupca veriteľov/, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky
proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do
neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie
je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Nahliadnutie do zoznamu pohľadávok je vhodné si vopred dohodnúť na tel č. 0915 728 722, 0918 907 248, 035/
642 07 42 alebo e- mailom nadrese: suchanova@mail.t-com.sk
Spisová značka súdneho spisu: 31K/4/2015
Sídlo správcu: JUDr. Vlasta Suchanová, Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, I. poschodie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K019669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kalman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juraja Hronca 3365/23, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K 32/2013 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 32/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Mgr. Andrea Buricová, správca úpadcu Peter Kalman, nar. 28.04.1973, bytom Jura Hronca 3365/23, 010 01 Žilina,
v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "ZKR") oznamuje, že zostavila Zoznam pohľadávok
proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh
zostavuje a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov.
Zoznam pohľadávok proti podstate je ku nahliadnutiu pre veriteľov pohľadávok proti podstate v kancelárii správcu.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR "Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada."
Mgr. Andrea Buricová, správca
V Dolnom Kubíne dňa 19.08.2016

K019670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Roman Krivánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 393/5, 951 87 Volkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/21/2011 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/21/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2
ZKR za obdobie:
- máj 2016 v sume 41,08 eur (zrážka zo mzdy)
- jún 2016 v sume 41,08 eur (zrážka zo mzdy)
- jún 2016 v sume 61,37 eur (zážka z invalidného dôchodku)

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K019671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bartoník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekná 361, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/11/2016 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/11/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Katarína Kubíková, správca úpadcu: Peter Bartoník, nar. 8.11.1958, bytom Pekná 361, 908 73 Veľké Leváre
týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujem súpis všeobecnej podstaty nasledovne:
1. iná majetková hodnota: vrátený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 457,71
€, súpisová hodnota 457,71 €,
2. iná majetková hodnota: peňažná hotovosť v sume 1.700,- €, súpisová hodnota 1.700 €,
3. hnuteľná vec: osobný automobil Škoda Felícia z roku 1997, EFF613/-/-, EČ MA592BL, poznámka nevysporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo s manželkou Martou Bartoníkovou, trvale bytom Pekná 361, 908 73
Veľké Leváre, súpisová hodnota 200,- €,
4. hnuteľná vec: osobný automobil Fiat Brava z roku 1999, 182/BB1AA/11D, EČ MA748DE, poznámka nevysporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo s manželkou Martou Bartoníkovou, trvale bytom Pekná 361, 908 73
Veľké Leváre, súpisová hodnota 800,- €,
5. hnuteľná vec: DVD prehrávač – značka PHILIPS, poznámka - nevysporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo s
manželkou Martou Bartoníkovou, trvale bytom Pekná 361, 908 73 Veľké Leváre, súpisová hodnota 20,- €,
6. hnuteľná vec: Televízor – značka SAMSUNG, poznámka - nevysporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo s
manželkou Martou Bartoníkovou, trvale bytom Pekná 361, 908 73 Veľké Leváre, súpisová hodnota 40,- €,
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K019672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Roman Krivánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 393/5, 951 87 Volkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/21/2011 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/21/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a proti oddelenej podstate o zámere
zostaviť konečný rozvrh výťažku oddelenej podstaty a všeobecnej podstaty
V konkurznej veci úpadcu: PhDr. Roman Krivánek, nar. 2.12.1972, Školská 393/5, Volkovce, vedenej na
Okresnom súde Nitra, sp. zn. 32K/21/2011, správca úpadcu JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom Podzámska 32,
Nové Zámky, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
zmien a doplnkov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a proti oddelenej
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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zmien a doplnkov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a proti oddelenej
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej a všeobecnej podstaty a
súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku oddelenej podstaty a konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Poučenie /§ 96 ods.3 ZKR/
Veriteľský výbor /zástupca veriteľov/, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky
proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do
neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie
je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Nahliadnutie do zoznamu pohľadávok je vhodné si vopred dohodnúť na tel č. 0915 728 722, 0918 907 248, 035/
642 07 42 alebo e- mailom nadrese: suchanova@mail.t-com.sk
Spisová značka súdneho spisu: 32K/21/2011
Sídlo správcu: JUDr. Vlasta Suchanová, Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, I. poschodie

K019673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Andrea Oslanecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 449/26, 943 01 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.2.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/65/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/65/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2
ZKR za obdobie
- jún 2016 spolu v sume 68,12 eur

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K019674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 209, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.4.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 11.8.2016, č.k. 31K/24/2016, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 18.8.2016, pod OV č. 160/2016, č. zverejnenia K019063, konkurz na dlžníka
Ing. Milan Benko, narodený 27.4.1959, bytom Salka 209, 943 61 Salka. Súčasne bol ustanovený správca JUDr.
Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, telefón : +421 (0)905328946, e-mail :
office@majoran.sk.
Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu a to
v pracovných dňoch od 07.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné
vopred dohodnúť so správcom písomne alebo telefonicky na vyššie uvedených kontaktoch.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K019675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 209, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.4.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

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 accorging to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Ing. Milan Benko, narodený
27.4.1959, bytom Salka 209, 943 61 Salka (ďalej len „úpadca“) oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Nitra,
sp. zn.: 31K/24/2016 zo dňa 11.8.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Ing. Milan Benko, date of birth 27.4.1959, domicile Salka 209, 943 61 Salka (hereinafter only ,,the Bankrupt“),
our duty is to inform that with the resolution of the District Court Nitra, No. 31K/24/2016 dated 11.8.2016 bankruptcy
was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 18.8.2016. Dňom 19.8.2016 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court NItra was published on 18.8.2016. Bankruptcy was declared on 19.8.2016.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
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resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall
be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with
the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a
restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the
bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
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 - JUDr. Jozef Majorán, správca, Ľudovíta Štúra 3, 934 01
Levice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68
Nitra, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9
druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Jozef Majorán, správca, Ľudovíta Štúra
3, 934 01 Levice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within
45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný
súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of
the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together as published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
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 podmienene pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
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 onditional 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).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right
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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).
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).
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).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; 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).
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).
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).
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).
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).
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).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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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).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
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).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prerokovať 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).
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 mater 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
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submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfil the objections of
bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Civil
process order).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Leviciach dňa 19.8.2016
JUDr. Jozef Majorán, správca
In Levice, on 19.8.2016
JUDr. Jozef Majorán, trustee of the bankrupt

K019676
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, 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:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Marek Glemba, správca úpadcu rent estate, s.r.o. Olbrachtova 5, 831 04 Bratislava, IČO: 36 773 573,
oznamuje, že v súlade s § 34 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude
konať dňa 30.09. 2016 o 10.00 hod. v sídle správcu.
Program schôdze bude nasledovný:
1. Otvorenie 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 3. Voľba veriteľského výboru 4.
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR 5. Rôzne 6. Záver
Pri prezentácii je potrebné, aby veriteľ predložil doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
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V Bratislave dňa 19.08.2016
JUDr. Marek Glemba, správca

K019677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Király
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 5, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/10/2016 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/10/2016
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Správca konkurznej podstaty úpadcu Eduard Király, nar. 14.04.1954, bytom Družstevná 5, Partizánske týmto
preraďujem zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa CARION SLOVAKIA, a.s.,
Rudlovská cesta 53, Banská Bystrica, IČO: 31 629 091 (poradie zabezpečenej pohľadávky v konečnom zozname
pohľadávok: 1) nižšie špecifikované súpisové zložky majetku č. 1 a 2, a to z dôvodu zisteného nespochybniteľného
zabezpečovacieho práva k uvedeným súpisovým zložkám majetku úpadcu:
1. Pozemok
CKN parcela č. 3614 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 308 m2, katastrálne územie Partizánske, obec
Partizánske, okres Partizánske, list vlastníctva č. 3075
Spoluvlastnícky podiel: 6437/104364
Suma: 400,- EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 400,- EUR
2. Byt
Byt č. 3, vchod 5, 2. poschodie, nachádzajúci sa v bytovom dome súpisné č. 644, ktorý je postavený na parcele č.
3614, katastrálne územie Partizánske, obec Partizánske, okres Partizánske, list vlastníctva č. 3075
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 6437/104364
Suma: 25.000,- EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 25.000,- EUR
V Považskej Bystrici, dňa 01.08.2016
Mgr. Bohuslav Gelatka, správca
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K019678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Király
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 5, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/10/2016 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/10/2016
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Správca konkurznej podstaty úpadcu Eduard Király, nar. 14.04.1954, bytom Družstevná 5, Partizánske týmto
preraďujem zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Ing. Rudolf
Mikuška, Komenského 1627/5, Púchov (poradie zabezpečenej pohľadávky v konečnom zozname pohľadávok: 9)
nižšie špecifikované súpisové zložky majetku č. 1 a 2, a to z dôvodu zisteného nespochybniteľného
zabezpečovacieho práva k uvedeným súpisovým zložkám majetku úpadcu:
1. Pozemok
CKN parcela č. 3614 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 308 m2, katastrálne územie Partizánske, obec
Partizánske, okres Partizánske, list vlastníctva č. 3075
Spoluvlastnícky podiel: 6437/104364
Suma: 400,- EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 400,- EUR
2. Byt
Byt č. 3, vchod 5, 2. poschodie, nachádzajúci sa v bytovom dome súpisné č. 644, ktorý je postavený na parcele č.
3614, katastrálne územie Partizánske, obec Partizánske, okres Partizánske, list vlastníctva č. 3075
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 6437/104364
Suma: 25.000,- EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 25.000,- EUR
V Považskej Bystrici, dňa 01.08.2016
Mgr. Bohuslav Gelatka, správca

K019679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kavecká "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 6/32, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
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Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/7/2016 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/7/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica z konania zasadnutia so zástupcom veriteľov
(v konkurznom konaní, vyhlásenom na majetok fyzickej osoby podľa zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
I. Základné identifikačné údaje
správca:
JUDr. Gabriela Bírošová, správca, Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, Slovenská republika, vedený
v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 580
úpadca:

Monika Kavecká „v konkurze“, Dubová 6/32, 010 07 Žilina, Slovenská republika, nar: 08.08.1970

súd:

Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika

sp. zn.:

6K/7/2016

č. sp. spisu: 6K/7/2016 S580
II. Úvodné ustanovenia
Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 09.05.2016, sp. zn.: 6K/7/2016-25 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Monika Kavecká, nar. 08.08.1970, bytom: Dubová 6/32, 010 07 Žilina a do funkcie správcu bola
ustanovená: JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname
správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S580, s dátum uverejnenia
daného uznesenia v Obchodnom vestníku č. OV 93/2016 dňa 16.05.2016 s účinkami zverejnenia od 17.05.2016.
Týmto uznesením súd otvoril malý konkurz. Konania zasadnutia so zástupcom veriteľov sa zúčastnil ten veriteľ,
ktorý svoju účasť potvrdil do zoznamu prítomných, ktorý tvorí súčasť tejto zápisnice. Zasadnutie bolo otvorené dňa
17.08.2016 o 09.15 h.
III. Program zasadnutia so zástupcom veriteľov
a)

odsúhlasenie vzájomnej komunikácie;

b)

záver.

IV.
K bodu a) programu
V rámci uvedeného bodu programu došlo medzi zástupcom veriteľov a správcom ku vzájomnej dohode o spôsobe
a záväznosti vzájomnej komunikácie. Správca navrhol za záväzný spôsob komunikácie emailový styk s lehotou na
vyjadrenie sa 15 dní. O danej veci hlasoval zástupca veriteľov, a to nasledovne:
Hlasovanie o spôsobe vzájomnej komunikácie
Za:
Počet hlasov za:
Proti:
Počet hlasov proti:
Zdržali sa:
Počet hlasov zdržaných:

Všeobecná úverová banka, a.s.
1
0
0
0
0

Následne bolo prijaté:
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Uznesenie číslo : Zástupca veriteľov súhlasí a zaväzuje sa využívať pre účely vzájomnej komunikácie
emailový styk s lehotou na vyjadrenie sa 15 dní“
Zástupca veriteľov, ako aj správca sa poďakovali prítomným za účasť. Následne, zasadnutie bolo ukončené dňa
17.08.2016 o 09.20 h.
Žilina 17.08.2016

Mgr. Mária Balčiráková
Všeobecná úverová banka, a.s.
Zástupca veriteľov

K019680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Krutošík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 2618/20, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 4K 7/2016 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K 7/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ako správca úpadcu: Ing. Ján Krutošík, nar. 14.10.1974, bytom M. R. Štefánika 2618/20, 022 01 Čadca, týmto
oznamujem, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka č. 7/B/1 veriteľa: BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, Bratislava, IČO: 47 258 713, vo výške 876,75
€, ktorá bola prihlásená prihláškou pohľadávky zo dňa 04.08.2016 a bola prihlásená po uplynutí lehoty na
prihlasovanie pohľadávok v zmysle § 28 ods. 2 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
JUDr. Martin Kováčik
správca

K019681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Semaňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchá Hora 39, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1964
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/17/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/17/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, správca úpadcu: Ing. Ján Semaňák, nar. 25.05.1964,
bytom Suchá Hora 39, 060 01 Kežmarok, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu
v správcovskej kancelárii na adrese: Hlavná 50, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch počas úradných hodín od
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v správcovskej kancelárii na adrese: Hlavná 50, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch počas úradných hodín od
08:30 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 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

K019682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Semaňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchá Hora 39, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1964
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/17/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/17/2016
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: Ing. Ján Semaňák, nar.
25.05.1964, bytom Suchá Hora 39, 060 01 Kežmarok (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením Okresného
súdu Prešov zo dňa 12.08.2016, sp. zn. 1K/17/2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie
okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.08.2016. 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., Hlavná 50, 080 01 Prešov, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia
prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania 1K/17/2016.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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,
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 Ing. Ján Semaňák, born 25.05.1964, bytom Suchá Hora 39, 060 01 Kežmarok, (hereinafter referred to
as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, No. 1K/17/2016
dated on 12th of August 2016 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published on 19th 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., Hlavná 50, 080 01 Prešov, Slovakia.
In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080 42
Prešov, Slovak Republic, to the No. 1K/17/2016. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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 Prešove, dňa 19.08.2016

In Prešov, 18th August 2016

SKP, k.s., správca

SKP, k.s., trustee
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K019683
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:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Václav Sosna, správca konkurznej podstaty úpadcu Eva Nagyová, nar. 21.2.1966, 925 83 Žihárec 147,
oznamuje, že kauciu v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. možno zložiť na bankový účet správcu
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 6881127155/1111, IBAN: SK86 1111 0000
0068 8112 7155.

JUDr. Václav Sosna, správca

K019684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Šlosár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 26, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.3.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD.
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2016 S1536
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD., správca majetku úpadcu Jaroslav Šlosár, nar. 24.3.1954, bytom Tatranská 26,
059 91 Veľký Slavkov, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad – Matejovce, týmto v súlade s
ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa
podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350 EUR sú povinní zložiť na účet IBAN: SK38 1100 0000 0029 3112
5062. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
V Poprade dňa 18.8.2016
Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD., správca
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K019685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Petruš v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smilno 206, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2K/30/2016 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/30/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 11.08.2016, č.k. 2K/30/2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu:
Miroslav Petruš, nar. 27.05.1959 v konkurze, bytom Smilno 206, 086 33 Zborov, a do funkcie správcu bol
ustanovený JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, značka
správcu S1179. Zároveň Okresný súd Prešov týmto uznesením otvoril v predmetnom konkurznom konaní malý
konkurz. Uvedené uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 159/2016 dňa 17.08.2016 pod podaním
„K018970“, a teda predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 18.08.2016. Vzhľadom na
uvedené skutočnosti týmto v zmysle ust. § 32 ods.7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
ako správca úpadcu: Miroslav Petruš, nar. 27.05.1959 v konkurze, bytom Smilno 206, 086 33 Zborov, zverejňujem
číslo účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky veriteľa v predmetnom
konkurznom konaní. Číslo účtu, na ktoré môžu veritelia skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky veriteľa v
predmetnom konkurznom konaní je vedené v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. účtu: 0530993142/0900, BIC:
GIBASKBX, VS: 2302016, IBAN: SK05 0900 0000 0005 3099 3142, pričom ako poznámku pre prijímateľa je
potrebné uviesť obchodné meno veriteľa, resp. meno a priezvisko veriteľa, ktorého pohľadávku veriteľ popiera.

K019686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Brinich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priechodná 844/19, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1966
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/2/2012 S 1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/2/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE I.
zo dňa 19.08.2016
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby podľa ust. § 92
ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov (ďalej aj len „ZKR“) zverejňuje podľa ust. § 17 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZoDD“) nasledovné
Oznámenie o dražbe:
Označenie Správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, Horná 23, 974 01 Banská
Bystrica, Značka správcu: S 1240; Správca Úpadcu: Ing. Peter Brinich ,,v konkurze‘‘, nar. 05.10.1966, Priechodná
844/19, 949 01 Nitra.
Navrhovateľ dražby DUBRA F & D, s.r.o., IČO: 35 713 101, Čajkovského 5, 811 04 Bratislava (Zabezpečený
veriteľ / Príslušný orgán).
Miesto konania dražby Notársky úrad, JUDr. Alena Mesárošová, Damborského 3, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum konania dražby

27.09.2016

Čas konania dražby

10.00 hod.

Kolo dražby

Prvé

Deň vydania: 24.08.2016

Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na Liste vlastníctva č. 4697, okres: Nitra, obec:
Nitra, katastrálne územie: Nitra ako:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
p.č.

výmera /m²

druh pozemku

5394/6

992

Záhrady

5394/7

208

Zastavané plochy a nádvoria

Stavby:
súp.č.

parc.č.

popis stavby

844

5394/7

Rodinný dom

Vlastník: Ing. Peter Brinich, rod. Brinich, nar. 05.10.1966, Priechodná 844/19, 949 01 Nitra
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.
Opis predmetu dražby
Situácia/poloha Premetu dražby: Predmet dražby sa nachádza v meste Nitra v atraktívnej lokalite Čermáň, od
centra vzdialený cca 1 km. V okolí sa nachádzajú stavby určené na bývanie. Nehnuteľnosť je prístupná z verejnej
komunikácie, k dispozícii sú všetky inžinierske siete. Dostupnosť do centra 5 minút autom. V meste sa nachádza
komplexná vybavenosť obchodov a služieb ako aj úrady krajského mesta. Rodinný dom je orientovaný na
juhozápad. V mieste je bežný hluk od dopravy.
Inžinierske siete, prístup, parkovacie miesta: Objekt je napojený na všetky podstatné inžinierske siete a to na rozvod
elektrickej energie, rozvod vody, kanalizáciu, rozvod zemného plynu ale aj na telekomunikačné rozvody. Predmet
dražby je prístupný priamo z ulice, pričom priamo k nehnuteľnosti vedie príjazdová komunikácia zo zámkovej
dlažby. V objekte sa nachádza garáž a parkovacie miesto pred garážou.
Dispozičné riešenie: Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom súp. č. 844, spolu s pozemkami p. č.
5394/6 a 594/7, pozostávajúci z jednej bytovej jednotky, ktorá sa skladá s prvého nadzemného podlažia a obytného
podkrovia. Celá plocha objektu slúži na obytné účely. Pozemky tvoriace Predmet dražby tvoria okolie domu, sú
oplotené, vysadené okrasnými drevinami a trávnikom, všetky inžinierske siete sú k dispozícii. Pozemky sú miene
svahovité. Prvé nadpodlažie budovy sa z dispozičného hľadiska člení na závetrie, zádverie, chodba, kuchyňa,
kúpeľňa s WC, sklad, práčovňa, garáž, chodba, hosťovská izba, jedáleň s obývačkou, zimná záhrada. Obytné
podkrovie sa z dispozičného hľadiska člení na chodbu, dve izby, pracovňa, šatník, kúpeľňa, sklad. V objekte sa
nachádza záhradné jazierko a záhradné sedenie.
Využitie: Predmet dražby je využívaný na bývanie a garážovanie, iné využitie sa nedá predpokladať.
Opis stavu predmetu dražby Z konštrukčného hľadiska je stavba – Rodinný dom založený na základových pásoch
s izoláciou proti vode, nosná obvodová konštrukcia je murovaná z keramického muriva so skladobnou hrúbkou 45
cm. Obvodové murivo pozostáva zo štruktúrovej omietky. Schodisko nachádzajúce sa v budove je železobetónové
s obkladom stupňov z tvrdého dreva. Obytné podkrovie je konštruované prostredníctvom muriva z tehál hrúbky 45
cm. Strešná konštrukcia má zložitý tvar s viacerými úrovňami hrebeňov, strešná krytina je z cementovláknitých
šablón. Klampiarske konštrukcie sú úplne z medeného plechu. Okná nachádzajúce sú drevené euro s vákuovými
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šablón. Klampiarske konštrukcie sú úplne z medeného plechu. Okná nachádzajúce sú drevené euro s vákuovými
dvojsklami. Dvere sú drevené rámové. Podlahy v obytných miestnostiach sú z laminátovej podlahy, podlahy
v ostatných miestnostiach z keramickej dlažby. Vykurovanie je kombinované podlahové a klasické, v obývacej
miestnosti sa nachádza teplovzdušný krb. V objekte sa nachádza elektroinštalácia svetelná aj motorická, rozvody
kanalizácie, teplej a studenej vody a anténny rozvod pod omietkou. V kuchyni je kuchynská linka z tvrdého dreva,
elektrický sporák s keramickou platňou a digestor, obklad pri kuchynskej linke. WC je samostatné s obkladom
a umývadlom. V kúpeľni je obklad, sprchový kút, umývadlo a WC. Kúpeľňa umiestená v podkroví pozostáva
z obkladu stien, dvoch umývadiel, rohovej vane a WC.
Stavba bola skolaudovaná v roku 2000.
Technický stav podľa znaleckého posudku: Objekt je dobrom technickom stave.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na predmete dražby, zapísanom na LV č. 4697 pre k. ú. Nitra, podľa časti ,,C‘‘ Listu vlastníctva ,,ŤARCHY‘‘ viaznu
nasledovné ťarchy:
Na parc. C KN 5394/6, 5394/7, spolu s rodinným domom š. č. 844 na parcelách 5394/6, 5394/7: Záložné právo
v prospech DUBRA F & D, s.r.o., č. zml. V 826/10 zo dňa 13.07.2010;
Exekučný príkaz – Mgr. Erik Tóth, Piaristická 1379/2, 949 01 Nitra – Staré mesto – zriadenie exekučného záložného
práva na nehnuteľnosti č. EX 174/11-22, C KN par. č. 5394/6, 5394/7 a rodinný dom s. č. 844, podľa Z 2152/11 –
939/11,1521/16;
Rozhodnutie Daňového úradu Nitra II o zriadení záložného práva č. 827/340/25104/11-Hod na nehnuteľnosti: parc.
C KN 5394/6, 5394/7 spolu s rodinným domom s. č. 844, podľa p 719/11 – 1827/11, Z 4630/11 – 2637/11, 1521/16;
Rozhodnutie Daňového úradu Nitra II o zriadení záložného práva č. 827/340/47739/11-Hod, na nehnuteľnosti: parc.
C KN 5394/6, 5394/7 spolu s rodinným domom s. č. 844, podľa P 1004/11, Z 6473/11 – 2576/11, 3728/11, 1521/16;
Exekučný príkaz – JUDr. Jozef Kapronczai, Švermova 273, 924 01 Galanta – zriadenie exekučného záložného
práva na nehnuteľnosti č. EX 786/2011-29, C KN par. č. 5394/6, 5394/7 spolu s rodinným domom s. č. 844, podľa
Z 4648/11-2645/44, 1521/16;
Exekučný príkaz – JUDr. Bohumil Kubát, Obchodná 7, 811 06 Bratislava – zriadenie exekučného záložného práva
na nehnuteľnosti č. EX 256/2011-39, C KN par. č. 5394/6, 5394/7 spolu s rodinným domom s. č. 844, podľa
Z 5976/11-2646/11, 1521/16;
Exekučný príkaz – JUDr. Lucia Adamcová, Miletičova 21, 821 08 Bratislava – zriadenie exekučného záložného
práva na nehnuteľnosti č. EX 23/2015, C KN par. č. 5394/6, 5394/7 spolu s rodinným domom s.č. 844, podľa
Z 6197/15 – 1686/15, 1521/16.
Spoločná dražba

Nie

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č.
118/2016, ktorý vypracoval Ing. Csenky Dezider, Ul. pplk. V. Ábela 2, 921 01 Piešťany, súdny znalec zapísaný
v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre
odbor Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910434.
Cena zistená znalcom
Najnižšie podanie
Minimálne prihodenie
Dražobná zábezpeka

165.000,00 EUR
165.000,00 EUR
2.000,00 EUR
15.000,00 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet; V hotovosti do pokladne
Správcu; Banková záruka; Notárska úschova;
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Upozornenie: Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Ćíslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky IBAN: SK34 1100 0000 0026 2217 2180, VS: 122012.
Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky: Na adrese sídla Správcu: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica (do
26.09.2016) a v deň konania dražby do jej otvorenia na adrese sídla notára JUDr. Aleny Mesárošovej,
Damborského 3, 949 01 Nitra k rukám Správcu/licitátora.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky
Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený
k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na uvedený účet.
Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
Vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet
účastníka dražby alebo v hotovosti, ak bola dražobná zábezpeka zložená v hotovosti v deň dražby. Dražobník
zabezpečí vydanie dražobnej zábezpeky účastníkovi dražby, ktorý zložil dražobnú zábezpeku formou notárskej
úschovy alebo vráti účastníkovi dražby, ktorý zložil dražobnú zábezpeku formou bankovej záruky, listiny
preukazujúce zloženie bankovej záruky.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením
v hotovosti do pokladne k rukám Správcu alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet IBAN: SK34
1100 0000 0026 2217 2180, VS: 122012, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby

02.09.2016 o 10:00 hod. a 21.09.2016 o 10:00 hod.

Miesto obhliadky Priechodná 844/19, 949 01 Nitra (v mieste Predmetu dražby)
Organizačné opatrenia
Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň dva dni pred konaním obhliadky
prostredníctvom emailovej žiadosti na elektronickú adresu: office@ssr.sk.
Záujemcovia o obhliadku Predmetu dražby v iný deň ako je určený sa ohlásia aspoň dva dni pred nimi navrhovaným
dňom obhliadky prostredníctvom emailovej žiadosti na elektronickú adresu: office@ssr.sk. Správca prostredníctvom
emailového oznámenia potvrdí navrhovaný termín obhliadky alebo navrhne iný vhodný termín obhliadky Predmetu
dražby.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením
v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Správca vydá bez zbytočného
odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby
v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá Správca vydražiteľovi dve vyhotovenia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
Podmienky odovzdania predmetu dražby Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu
dražby odovzdá Správca bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke
právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu
dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na
základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných
prieťahov. Správca je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a Správca. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú
aj tejto osobe.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje
na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník
alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá
vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 7 ZoDD
(ods.2) 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.
(ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania.
(ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.
(ods. 7) O neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného odkladu vyrozumie osoby uvedené v § 17 ods. 5.
Oznámenie o neplatnosti dražby dražobník uverejní bez zbytočného odkladu na dobu najmenej 30 dní spôsobom v
mieste obvyklým. Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, dražobník tam uverejní aj oznámenie o
neplatnosti dražby. Ak sa oznámenie o dražbe zverejnilo v Obchodnom vestníku podľa § 17 ods. 3, dražobník v
ňom bez zbytočného odkladu zverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby.
Notár osvedčujúci priebeh dražby JUDr. Alena Mesárošová, Damborského 3, 974 01 Nitra.

K019687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Drgoňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Choča 88, 951 76 Choča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/17/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/17/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
VŠEOBECNÁ PODSTATA
miesto
uloženia
Krájačka zn. Robot Coupe cl 55 version Zlaté
D
Moravce
Zlaté
Čistička zemiakov (škrabka)
Moravce
Fritéza FEGO 30l 400V, 15kw, RM
Zlaté
Gastro
Moravce
Fritéza FEGO 30l 400V, 15kw, RM
Zlaté

p.č. názov hnuteľnej veci
1
2
3
4

súpis.
deň a dôvod zapísania majetku
hod.
1 500,00
€
800,00 €
100,00 €
100,00 €
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Fritéza FEGO 30l
Gastro
Fritéza FEGO 30l
Gastro
Fritéza FEGO 30l
Gastro
Fritéza FEGO 30l
Gastro

400V, 15kw, RM

Zlaté
Moravce
400V, 15kw, RM
Zlaté
Moravce
400V, 15kw, RM
Zlaté
Moravce
400V, 15kw, RM
Zlaté
Moravce
Zlaté
Vaňa do fritézy
Moravce
Zlaté
Vaňa do fritézy
Moravce
Zlaté
Vaňa do fritézy
Moravce
Zlaté
Sud 120l
Moravce
Zlaté
Sud 120l
Moravce
Zlaté
Sud 120l
Moravce
Zlaté
Sud 120l
Moravce
Zlaté
Sud 120l
Moravce
Zváračka sáčkov KF450H v.č.
Zlaté
12105986
Moravce
Zváračka sáčkov KF300H v.č.
Zlaté
11084500
Moravce
Zlaté
Antikorový stôl zn. STALGAST
Moravce
Zlaté
Antikorový stôl zn. STALGAST
Moravce
Zlaté
Antikorový stôl zn. STALGAST
Moravce
Zlaté
Antikorový stôl zn. STALGAST
Moravce
Digitálna váha DIGI DS-700 v.č.
Zlaté
12312217
Moravce
Digitálna váha DIGI DS-700 v.č.
Zlaté
12312239
Moravce
Zlaté
Vyhrievač Torrington House CVH 2000
Moravce
Zlaté
Vyhrievač Torrington House CVH 2000
Moravce
Elektrická pec UNOX model XF 193 v.č. Zlaté
4667
Moravce
Elektrický rozpúšťač čokolády REDFOX Zlaté
VL-11, ITEM: 100500105
Moravce
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100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

19.08.2016 §80 ods. 2 ZoKR - do súpisu sa zapisuje aj majetok tretích
osôb nadobudnutý na základe neplatných právnych úkonov.

20,00 €
150,00 €
150,00 €
700,00 €
700,00 €
700,00 €
700,00 €
150,00 €
150,00 €
480,00 €
480,00 €
1 200,00
€
230,00 €

SPORNÝ ZÁPIS:
Uvedené hnuteľné veci zapísané ako vlastníctvo tretej osoby na základe kúpnej zmluvy zo dňa 04.03.2015. Zistené
skutočnosti nasvedčujú neplatnosti právneho úkonu, ktorým tretia osoba hnuteľné veci nadobudla. Sporný zápis v
prospech: KING s.r.o., so sídlom 953 01 Zlaté Moravce, Duklianska 1571/2, IČO: 35 911 662.
v Nitre dňa 19.08.2016
JUDr. Ladislav Barát
správca

K019688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Drgoňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Choča 88, 951 76 Choča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
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Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/17/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/17/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu: František Drgoňa, nar. 11.10.1970, bytom Choča 88, 951 76 Choča dňa
19.08.2016 (t.j. po lehote) obdržal prihlášku pohľadávky od veriteľa:
LOZS, s.r.o.
Kollárova 2
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36 395 099

P.č.
1.

Istina
29 761,30€

Úroky z omeškania
6644,03€

Náklady
3485,75€

z uplatnenia

Celková prihlásená suma
39 891,08€

vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávku v celkovej výške 39 891,08 EUR.
Správca v zmysle §28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
takúto pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
v Nitre dňa 19.08.2016

JUDr. Ladislav Barát
správca

K019689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pivovar Kaltenecker s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zakarpatská 28, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 589 993
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 010 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32R/1/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32R/1/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zavedení dozornej správy
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Hlavná 25, 040 01 Košice, dozorný správca dlžníka
Pivovar Kaltenecker s.r.o., so sídlom Zakarpatská 28, 048 01 Rožňava, IČO: 36 589 993, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 16213/V (ďalej aj ako „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 162
a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako
„ZKR“) oznamuje zavedenie dozornej správy nad spoločnosťou Dlžníka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pivovar Kaltenecker s.r.o., so sídlom Zakarpatská 28, 048 01 Rožňava, IČO: 36 589 993, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 16213/V.
Subjekt podliehajúci dozornej správe:
Pivovar Kaltenecker s.r.o., so sídlom Zakarpatská 28, 048 01 Rožňava, IČO: 36 589 993, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 16213/V.
Dozorný správca:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom správcu Hlavná 25, 040 01 Košice, IČO:
36 865 265 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 841/B.
V zmysle ust. § 163 ods. 1 ZKR nastanú účinky dozornej správy zverejnením oznámenia dozorného správcu
o zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku. V zmysle ust. § 165 ZKR účinky dozornej správy a funkcia
dozorného správcu trvá do zverejnenia oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom vestníku dozorným
správcom v prípade úplného splnenia plánu dlžníkom, resp. do momentu vyhlásenia konkurzu na dlžníka.
Právne úkony podliehajúce súhlasu dozorného správcu:
i. založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
ii. nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
iii. nadobudnutie, prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti Dlžníka alebo iného majetku Dlžníka,
prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
iv. uzatvorenie akejkoľvek nájomnej zmluvy, či zmluvy, ktorej predmetom má byť finančný leasing v rámci
ktorého má Dlžník vystupovať ako leasingový nájomca,
v. vykonanie právneho úkonu voči osobe spriaznenej s Dlžníkom v zmysle ust. § 9 ZKR, a to právneho úkonu,
ktorý je mimo rámca bežných právnych úkonov súvisiacich s bežnou prevádzkou podniku Dlžníka,
vi. vykonanie právneho úkonu, ktorým sa Dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 15% z jeho
obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, resp. účtovný rok,
vii. vykonanie akéhokoľvek zvýhodňujúceho právneho úkonu a/alebo právneho úkonu bez primeraného
protiplnenia, t.j. bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého základe
Dlžník poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá
cena plnenia, ktoré na jeho základe získa alebo má získať,
viii. vykonanie úkonu, ktorými sú vynaložené investície Dlžníka, nad rámec bežnej obchodnej činnosti Dlžníka,
a to nad sumu 15.000,- € bez DPH jednotlivo alebo viacero vzájomne súvisiacich investícií, ktoré spolu
prekročia sumu 15.000,- € bez DPH, pričom dozorný správca je pri udeľovaní súhlasu v predmetnej veci
viazaný stanoviskom Veriteľského výboru, ktoré si dozorný správca vyžiada bezodkladne,
ix. uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
x. zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
xi. realizácia akéhokoľvek plnenia voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
xii. uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle ust.
§ 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky,
xiii. právne úkony týkajúce sa zmien nájomných zmlúv s nájomcami priestorov v budove Dlžníka, pričom
dozorný správca je pri udeľovaní súhlasu v predmetnej veci viazaný aj stanoviskom Veriteľského výboru,
ktoré si dozorný správca vyžiada bezodkladne.
Poučenie:
V zmysle ust. § 163 ods. 3 ZKR odporovať možno tým právnym úkonom, ktoré osoba podliehajúca dozornej správe
urobí bez súhlasu dozorného správcu. Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez súhlasu
dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať, ak pred úplným splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej správe vyhlásený konkurz.
V Košiciach dňa 19.08.2016
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., dozorný správca
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K019690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Brinich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priechodná 844/19, 974 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1966
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/2/2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE II.
zo dňa 19.08.2016
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby podľa ust. § 92
ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov (ďalej aj len „ZKR“) zverejňuje podľa ust. § 17 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZoDD“) nasledovné
Oznámenie o dražbe:
Označenie Správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, Horná 23, 974 01 Banská
Bystrica, Značka správcu: S 1240; Správca Úpadcu: Ing. Peter Brinich ,,v konkurze‘‘, nar. 05.10.1966, Priechodná
844/19, 949 01 Nitra.
Navrhovateľ dražby DUBRA F & D, s.r.o., IČO: 35 713 101, Čajkovského 5, 811 04 Bratislava (Zabezpečený
veriteľ / Príslušný orgán).
Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Alena Mesárošová ,Damborského 3, 949 01 Nitra
Dátum konania dražby

27.09.2016

Čas konania dražby

11.00 hod.

Kolo Dražby

Prvé

Predmet dražby Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na Liste vlastníctva č. 4697, okres: Nitra, obec:
Nitra, katastrálne územie: Nitra ako:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
p.č.

výmera /m²

druh pozemku

5394/6

992

Záhrady

5394/7

208

Zastavané plochy a nádvoria

Stavby:
súp.č.

parc.č.

popis stavby

844

5394/7

Rodinný dom

Vlastník: Renáta Brinichová, rod. Popelková, nar. 09.05.1966, Priechodná 844/19, 949 01 Nitra
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Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.
Opis predmetu dražby
Situácia/poloha Premetu dražby: Predmet dražby sa nachádza v meste Nitra v atraktívnej lokalite Čermáň, od
centra vzdialený cca 1 km. V okolí sa nachádzajú stavby určené na bývanie. Nehnuteľnosť je prístupná z verejnej
komunikácie, k dispozícii sú všetky inžinierske siete. Dostupnosť do centra 5 minút autom. V meste sa nachádza
komplexná vybavenosť obchodov a služieb ako aj úrady krajského mesta. Rodinný dom je orientovaný na
juhozápad. V mieste je bežný hluk od dopravy.
Inžinierske siete, prístup, parkovacie miesta: Objekt je napojený na všetky podstatné inžinierske siete a to na rozvod
elektrickej energie, rozvod vody, kanalizáciu, rozvod zemného plynu ale aj na telekomunikačné rozvody. Predmet
dražby je prístupný priamo z ulice, pričom priamo k nehnuteľnosti vedie príjazdová komunikácia zo zámkovej
dlažby. V objekte sa nachádza garáž a parkovacie miesto pred garážou.
Dispozičné riešenie: Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom súp. č. 844, spolu s pozemkami p. č.
5394/6 a 594/7, pozostávajúci z jednej bytovej jednotky, ktorá sa skladá s prvého nadzemného podlažia a obytného
podkrovia. Celá plocha objektu slúži na obytné účely. Pozemky tvoriace Predmet dražby tvoria okolie domu, sú
oplotené, vysadené okrasnými drevinami a trávnikom, všetky inžinierske siete sú k dispozícii. Pozemky sú miene
svahovité. Prvé nadpodlažie budovy sa z dispozičného hľadiska člení na závetrie, zádverie, chodba, kuchyňa,
kúpeľňa s WC, sklad, práčovňa, garáž, chodba, hosťovská izba, jedáleň s obývačkou, zimná záhrada. Obytné
podkrovie sa z dispozičného hľadiska člení na chodbu, dve izby, pracovňa, šatník, kúpeľňa, sklad. V objekte sa
nachádza záhradné jazierko a záhradné sedenie.
Využitie: Predmet dražby je využívaný na bývanie a garážovanie, iné využitie sa nedá predpokladať.
Opis stavu predmetu dražby Z konštrukčného hľadiska je stavba – Rodinný dom založený na základových pásoch
s izoláciou proti vode, nosná obvodová konštrukcia je murovaná z keramického muriva so skladobnou hrúbkou 45
cm. Obvodové murivo pozostáva zo štruktúrovej omietky. Schodisko nachádzajúce sa v budove je železobetónové
s obkladom stupňov z tvrdého dreva. Obytné podkrovie je konštruované prostredníctvom muriva z tehál hrúbky 45
cm. Strešná konštrukcia má zložitý tvar s viacerými úrovňami hrebeňov, strešná krytina je z cementovláknitých
šablón. Klampiarske konštrukcie sú úplne z medeného plechu. Okná nachádzajúce sú drevené euro s vákuovými
dvojsklami. Dvere sú drevené rámové. Podlahy v obytných miestnostiach sú z laminátovej podlahy, podlahy
v ostatných miestnostiach z keramickej dlažby. Vykurovanie je kombinované podlahové a klasické, v obývacej
miestnosti sa nachádza teplovzdušný krb. V objekte sa nachádza elektroinštalácia svetelná aj motorická, rozvody
kanalizácie, teplej a studenej vody a anténny rozvod pod omietkou. V kuchyni je kuchynská linka z tvrdého dreva,
elektrický sporák s keramickou platňou a digestor, obklad pri kuchynskej linke. WC je samostatné s obkladom
a umývadlom. V kúpeľni je obklad, sprchový kút, umývadlo a WC. Kúpeľňa umiestená v podkroví pozostáva
z obkladu stien, dvoch umývadiel, rohovej vane a WC.
Stavba bola skolaudovaná v roku 2000. Technický stav podľa znaleckého posudku: Objekt je dobrom technickom
stave.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na predmete dražby, zapísanom na LV č. 4697 pre k. ú. Nitra, podľa časti ,,C‘‘ Listu vlastníctva ,,ŤARCHY‘‘ viaznu
nasledovné ťarchy:
Na parc. C KN 5394/6, 5394/7, spolu s rodinným domom š. č. 844 na parcelách 5394/6, 5394/7: Záložné právo
v prospech DUBRA F & D, s.r.o., č. zml. V 826/10 zo dňa 13.07.2010;
Exekučný príkaz – Mgr. Erik Tóth, Piaristická 1379/2, 949 01 Nitra – Staré mesto – zriadenie exekučného záložného
práva na nehnuteľnosti č. EX 174/11-22, C KN par. č. 5394/6, 5394/7 a rodinný dom s. č. 844, podľa Z 2152/11 –
939/11,1521/16;
Rozhodnutie Daňového úradu Nitra II o zriadení záložného práva č. 827/340/25104/11-Hod na nehnuteľnosti: parc.
C KN 5394/6, 5394/7 spolu s rodinným domom s. č. 844, podľa p 719/11 – 1827/11, Z 4630/11 – 2637/11, 1521/16;
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Rozhodnutie Daňového úradu Nitra II o zriadení záložného práva č. 827/340/47739/11-Hod, na nehnuteľnosti: parc.
C KN 5394/6, 5394/7 spolu s rodinným domom s. č. 844, podľa P 1004/11, Z 6473/11 – 2576/11, 3728/11, 1521/16;
Exekučný príkaz – JUDr. Jozef Kapronczai, Švermova 273, 924 01 Galanta – zriadenie exekučného záložného
práva na nehnuteľnosti č. EX 786/2011-29, C KN par. č. 5394/6, 5394/7 spolu s rodinným domom s. č. 844, podľa
Z 4648/11-2645/44, 1521/16;
Exekučný príkaz – JUDr. Bohumil Kubát, Obchodná 7, 811 06 Bratislava – zriadenie exekučného záložného práva
na nehnuteľnosti č. EX 256/2011-39, C KN par. č. 5394/6, 5394/7 spolu s rodinným domom s. č. 844, podľa
Z 5976/11-2646/11, 1521/16;
Exekučný príkaz – JUDr. Lucia Adamcová, Miletičova 21, 821 08 Bratislava – zriadenie exekučného záložného
práva na nehnuteľnosti č. EX 23/2015, C KN par. č. 5394/6, 5394/7 spolu s rodinným domom s.č. 844, podľa
Z 6197/15 – 1686/15, 1521/16.
Spoločná dražba Nie
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby zodpovedá výške súpisovej hodnoty
majetku podľa ust. § 77 ods. 3 ZKR odsúhlasenej zabezpečeným veriteľom DUBRA F & D s.r.o. so sídlom
Čajkovského 5, Bratislava, IČO: 35 713 101.
Odhadná cena

165.000,00 EUR

Najnižšie podanie

165.000,00 EUR

Minimálne prihodenie
Dražobná zábezpeka

2.000,00 EUR
15.000,00 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet; V hotovosti do pokladne
Správcu; Banková záruka; Notárska úschova;
Upozornenie: Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky IBAN: SK34 1100 0000 0026 2217 2180, VS: 122012, Poznámka:
Brinichová
Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky Na adrese sídla Správcu: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica (do
26.09.2016) a v deň konania dražby do jej otvorenia na adrese sídla notára JUDr. Aleny Mesárošovej,
Damborského 3, 949 01 Nitra k rukám Správcu/licitátora.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky
Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený
k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na uvedený účet.
Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
Vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet
účastníka dražby alebo v hotovosti, ak bola dražobná zábezpeka zložená v hotovosti v deň dražby. Správca
zabezpečí vydanie dražobnej zábezpeky účastníkovi dražby, ktorý zložil dražobnú zábezpeku formou notárskej
úschovy alebo vráti účastníkovi dražby, ktorý zložil dražobnú zábezpeku formou bankovej záruky, listiny
preukazujúce zloženie bankovej záruky.
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Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením
v hotovosti do pokladne k rukám Správcu alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet IBAN: SK34
1100 0000 0026 2217 2180, VS: 122012, Poznámka: Brinichová, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby
Miesto obhliadky

07.09.2016 o 10:00 hod. a 14.09.2016 o 10:00 hod.
Priechodná 844/19, 949 01 Nitra (v mieste Predmetu dražby)

Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň dva dni pred konaním obhliadky prostredníctvom
emailovej žiadosti na elektronickú adresu: office@ssr.sk. Záujemcovia o obhliadku Predmetu dražby v iný deň ako
je určený sa ohlásia aspoň dva dni pred nimi navrhovaným dňom obhliadky prostredníctvom emailovej žiadosti na
elektronickú adresu: office@ssr.sk. Správca prostredníctvom emailového oznámenia potvrdí navrhovaný termín
obhliadky alebo navrhne iný vhodný termín obhliadky Predmetu dražby.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením
v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Správca vydá bez zbytočného
odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby
v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá Správca vydražiteľovi dve vyhotovenia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
Podmienky odovzdania predmetu dražby Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu
dražby odovzdá Správca bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke
právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu
dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na
základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných
prieťahov. Správca je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a Správca. 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.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje
na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník
alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá
vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 7 ZoDD
(ods.2) 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.
(ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania.
(ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.
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(ods. 7) O neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného odkladu vyrozumie osoby uvedené v § 17 ods. 5.
Oznámenie o neplatnosti dražby dražobník uverejní bez zbytočného odkladu na dobu najmenej 30 dní spôsobom v
mieste obvyklým. Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, dražobník tam uverejní aj oznámenie o
neplatnosti dražby. Ak sa oznámenie o dražbe zverejnilo v Obchodnom vestníku podľa § 17 ods. 3, dražobník v
ňom bez zbytočného odkladu zverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby.
Notár osvedčujúci priebeh dražby

JUDr. Alena Mesárošová, Notársky úrad, Damborského 3, 974 01 Nitra.

K019691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Doplnenie
poznámky
všeobecnej podstaty.

o spornom

zápise

k súpisovej zložke majetku

zapísanej do

súpisu

majetku

INÉ MAJETKOVÉ HODNOTY
P.č.
eviduje

Deň zapísania
Suma

Dôvod zapísania

Popis majetkovej hodnoty/register v ktorom sa

87
29.2.2016 Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle §67 ZKR
invest, s.r.o. - REAL IB s.r.o.- obchodný podiel 100% 2 059 086 €

Dlhodobý finančný majetok V A V

Sporný zápis: osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: VAV Management s.r.o., so
sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 648 353, dôvod sporného zápisu: tvrdenie
o existencii bližšie nešpecifikovaných skutočností spochybňujúcich zahrnutie súpisovej zložky do súpisu
majetku všeobecnej podstaty.

K019692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hovorič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lazianska 932/7, 039 01 Turčianske Teplice - Diviaky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.7.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Olekšák
Sídlo správcu:
Helsinská 33, 036 08 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2016/S1472
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Marek Olekšák, správca úpadcu Jozef Hovorič, narodený: 22.07.1986, bytom Lazianska 932/7, 039 01
Turčianske Teplice – Diviaky, podnikajúci do 19.02.2016 pod obchodným menom Jozef Hovorič, s miestom
podnikania Lazianska 932/7, 039 01 Turčianske Teplice, Diviaky, IČO: 44 847 050, v súlade s § 34 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu
veriteľov na deň 30.09.2016 o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu konkurznej podstaty, ul. Vojtecha
Tvrdého 17, 010 01 Žilina s nasledujúcim predmetom rokovania:
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1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu do konania prvej schôdze veriteľov
3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rôzne
6. Záver

Pri prezentácii predložia veritelia preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Splnomocnení zástupcovia veriteľov predložia overené splnomocnenie, prípadne poverenie na zastupovanie a
preukaz totožnosti.

V Martine, dňa 19.08.2016
JUDr. Marek Olekšák, správca

K019693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

oznámenie o konaní ponukového konania (motorové vozidlá)
Správca úpadcu V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom na Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 31 615 325, zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská
Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 2210/S (ďalej aj len ako „Úpadca“), v súlade s ust. § 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
vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie súpisových zložiek majetku zapísaných do súpisu majetku
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa PMG Solutions, s.r.o. (predchádzajúce obchodné meno: PAKO s.r.o.),
so sídlom na ulici Lazovná 1487/56, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika (predchádzajúce sídlo: Tulská
5300/11, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika), IČO: 46 946 420, zapísaného v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 23455/S, a to:
·
·

s poradovým číslom 1 – hnuteľná vec: osobný automobil BMW 750 Li xDrive, výrobné
číslo: 7L/KC81/5B, VIN: WBAKC81080C572121, evidenčné číslo: BB 833DT, rok výroby: 2011, stav
opotrebovanosti: používané, spoluvlastnícky podiel: 1/1, súpisová hodnota: 20.054 EUR,
s poradovým číslom 2 – hnuteľná vec: osobný automobil LAND ROVER Range Rover Evoque, výrobné
číslo: LV/S5FU2F/D5T2, VIN: SALVA2BE7CH617806, evidenčné číslo: BB 623EA, rok výroby: 2011,
stav opotrebovanosti: používané, spoluvlastnícky podiel: 1/1, súpisová hodnota: 18.606 EUR
(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“).
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Predmet speňažovania nie je speňažovaný ako súbor majetku, ale motorové vozidlá sú speňažované
jednotlivo.
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcom správcovi je desať (10) kalendárnych dní (ďalej aj len ako
„Lehota“). Lehota začne plynúť odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznámenia o konaní ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok alebo deň pracovného
pokoja, posledným dňom Lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Na záväzné ponuky, ktoré nebudú správcovi
doručené v Lehote, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Podmienky ponukového konania na Predmet speňažovania sú uvedené v Zásadách speňažovania
motorových vozidiel. Zásady speňažovania motorových vozidiel spolu s ďalšími dokumentmi podľa týchto zásad
správca odošle každému záujemcovi, ktorý u správcu prejaví záujem o nadobudnutie Premetu speňažovania
osobne, písomne na adrese správcu Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, alebo e-mailom na
adrese správcu office@bolosspravca.sk, a to najneskôr najbližší pracovný deň nasledujúci po dni prejavenia záujmu
o Predmet speňažovania záujemcom u správcu. Zásady speňažovania motorových vozidiel spolu s ďalšími
dokumentmi podľa týchto zásad budú záujemcovi, ktorý sa dostaví v pracovných dňoch v úradných hodinách do
kancelárie správcu, odovzdané osobne.
JUDr. Matúš Boľoš, správca úpadcu
V A V invest, s.r.o. „v konkurze“

K019694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSETON a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 366 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Sídlo správcu:
Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016-S1803
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM/Invitation to lodge a claim for foreign creditor

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
accorging to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca konkurznej podstaty úpadcu
FUSETON a. s., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 366 561, obchodná spoločnosť registrovaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa., vložka č. 3889/B (ďalej ako „úpadca“),
o z n a m u j e m,
že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Bratislava I., sp.zn. 2K/19/2016 zo dňa 15.08.2016,
zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 19.08.2016, pod OV č. 161/2016, č. zverejnenia K019171 vyhlásený
konkurz. /
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the trustee of the
Debtor FUSETON a. s., registered seat: Tallerova 4, 811 02 Bratislava, Identification Number: 36 366 561,
registered in the Business Register of the District Court Bratislava I, Sectionl: Sa., Insert No. 3889/B (hereinafter “the
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registered in the Business Register of the District Court Bratislava I, Sectionl: Sa., Insert No. 3889/B (hereinafter “the
Debtor“), I am obliged
to inform
you that by Resolution of the District Court in Bratislava I. No. 2K/19/2016 dated on 15th of August 2016, published
in the Commercial Bulletin on the 19th of August 2016, No. 161/2016, No. of publishment K019171, that the
restructuring of the Debtor was permitted.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom ( § 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199
ods. 9 ZKR)./
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial bulletin shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy ( §23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
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 sec1. BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Veronika Poláčková, LL.M na adrese Ivánska Cesta
30/B, 821 04 Bratislava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd ( §28 ods. 2 ZKR)./
The application shall be submitted in one counterpart to the administrator JUDr. Veronika Poláčková, LL.M at the
address Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava whereby it must be delivered to the administrator in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, in one counterpart delivers the creditor the
application to the court ( §28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté, môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy ( §28 ods. 3
ZKR)./
If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched, he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial bulletin after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published by the
administrator in the Commercial bulletin with stating the creditor and the registered sum ( §28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne ( §28 ods.
4 ZKR)./
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator 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
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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 handling over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property
asclaim agianst property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property ( §28 sec. 8
BRA).
V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR). Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a
aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod
vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je vzniku vecného práva
spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v
mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu
na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajne miesto pobytu trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní./
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor and
of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general
estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special registration form.
The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR). Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill
in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has
to be registered in the Euro currency. Documents proving the information provided in the application of claim have to
be enclosed to the application of claim. Creditor who is the accounting entity in the application form includea
statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not
in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the
creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak
republicmust proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o tejto pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje ( §29 ods. 6 ZKR)./
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why does not accounts the claim in the accountancy ( §29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá v Slovenskej republike bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku ( §29 ods. 8 ZKR)./
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in Commercial bulletin ( §29 sec. 8 BRA).
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky. 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./
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Any application of claim that will not meet legal requirements or will be notsigned or dated or an expert opinion (in
case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgment of claim which will not be
delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security right becomes will be annulled once the
application period lapses. The trustee do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect
or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the original
application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka. /
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of
the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the Debtor's list of commitments.

JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Správca konkurznej podstaty úpadcu FUSETON a. s./
Trustee of the Debtor FUSETON a. s.

K019695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSETON a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 366 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Sídlo správcu:
Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016-S1803
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNÁMENIE O NAHLIADANÍ DO SPRÁVCOVSKÉHO SPISU

Správca konkurznej podstaty úpadcu FUSETON a. s., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 366 561,
obchodná spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa., vložka
č. 3889/B v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu
v kancelárii správcu na adrese: Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava v pracovných dňoch v úradných hodinách
od 8:00 - 11:30, 12:00 - 16:00.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu alebo e-mailom
na adrese: polackova@poradenska.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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JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Správca

K019696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSETON a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 366 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Sídlo správcu:
Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016-S1803
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámenie o zvolaní prvej schôdze veriteľov
Vážené dámy a páni,
na základe návrhu veriteľa LGB style s.r.o., so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 44 363 176 vyhlásil
Okresný súd Bratislava I, uznesením zo dňa 15.08.2016, č.k. 2K/19/2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku dňa 19.08.2016, pod OV č. 161/2016, č. zverejnenia K019171 konkurz na majetok dlžníka FUSETON a. s.,
so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 366 561, obchodná spoločnosť registrovaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa., vložka č. 3889/B.
Súčasne bol ustanovený správca JUDr. Veronika Poláčková, LL.M, kancelária správcu: Ivánska Cesta 30/B,
821 04 Bratislava, telefón: 0911 162 167, e-mail : polackova@poradenska.sk
Konkurz sa považuje za vyhlásený nasledujúcim dňom po zverejnení v Obchodnom vestníku. Momentom
vyhlásenia konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.
Ustanovený správca v zmysle § 34 odsek 1 a 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom
znení (ZoKR), zvoláva prvú schôdzu veriteľov úpadcu, ktorá sa bude konať dňa (utorok) 22.11.2016
Miesto konania: Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava v zasadacej miestnosti na treťom poschodí.
Čas konania: 11.00 hod.
Prezentácia bude prebiehať od 10.00 hod. do 11.00 hod.
Program rokovania :
1. Otvorenie schôdze.
2. Správa o činnosti správcu od vyhlásenia konkurzu do 1. schôdze veriteľov
3. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 34 odsek 1 ZoKR.
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36, odsek 1, veta druhá, ZoKR
5. Rôzne.
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. Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia a ich zástupcovia sa na
schôdzi veriteľov preukazujú platným preukazom totožnosti. Veritelia - právnické osoby predložia výpis z
obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace použiteľný na právne úkony, pokiaľ ho nepredložili už k prihláške,
spolu s dokladmi totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Pokiaľ sa na schôdzi nezúčastnia priamo
veritelia - fyzické osoby, alebo štatutárni zástupcovia veriteľov - právnických osôb, prípadne iné osoby, ktoré sú
oprávnené v zmysle platného právneho poriadku konať za veriteľa, môžu sa nechať na schôdzi zastúpiť inou
osobou a to písomným poverením alebo plnomocenstvom, ktoré sú vykonané v zmysle platného právneho
poriadku.
Schôdzi veriteľov predsedá správca. V rámci prerokovania jednotlivých bodov programu môžu veritelia, oprávnení
zúčastniť sa schôdzi, viesť na pokyn správcu diskusiu k jednotlivým bodom. O priebehu schôdze veriteľov predseda
spíše zápisnicu.
Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov
hlasovať. Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov. Ak ide o voľbu
veriteľského výboru, schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných nezabezpečených
veriteľov. Právo voliť a odvolávať člena veriteľského výboru, vrátane práva byť zvolený za člena veriteľského
výboru, má aj zabezpečený veriteľ v rozsahu, v akom jeho zistená zabezpečená pohľadávka pravdepodobne
nebude uspokojená z jeho oddelenej podstaty. Rozsah hlasovacieho práva zabezpečeného veriteľa určí správca,
pričom vychádza zo zistenej sumy zabezpečenej pohľadávky a hodnoty majetku uvedenej v súpise majetku podstát.
Veriteľský výbor má troch členov alebo piatich členov. Prví členovia veriteľského výboru sa volia na prvej schôdzi
veriteľov. Návrhy na prvých členov veriteľského výboru predkladá predseda schôdze spomedzi prítomných
nezabezpečených veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať postupne od nezabezpečeného veriteľa s
najvyšším počtom hlasov, až kým nie sú zvolení piati členovia veriteľského výboru. Ak po skončení hlasovania sú
zvolení len štyria členovia veriteľského výboru, štvrtý zvolený člen veriteľského výboru sa nepovažuje za zvoleného
a veriteľský výbor je len trojčlenný. Ak po skončení hlasovania nie sú zvolení ani traja členovia veriteľského výboru,
členmi veriteľského výboru sú tí traja veritelia, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Ak po skončení hlasovania nie sú
zvolení ani títo veritelia, pôsobnosť veriteľského výboru až do zvolenia veriteľského výboru vykonáva súd. O voľbe
prvých členov veriteľského výboru sa v tom prípade hlasuje až na nasledujúcej schôdzi veriteľov; na ich voľbu sa
toto ustanovenie použije rovnako.
Ak súd nerozhodol inak, právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania
schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti; na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky
má veriteľ jeden hlas. Podmienený veriteľ môže na schôdzi veriteľov hlasovať len vtedy, ak vznik ním prihlásenej a
zistenej podmienenej pohľadávky závisí od splnenia záväzku podmieneným veriteľom za úpadcu a veriteľ
oprávnený požadovať splnenie záväzku od podmieneného veriteľa na schôdzi veriteľov v rozsahu podmienenej
pohľadávky svoje hlasovacie právo neuplatní alebo si svoju pohľadávku v rozsahu podmienenej pohľadávky v
konkurze neprihlási.
Ak prvá schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná alebo nezvolí veriteľský výbor, pôsobnosť veriteľského výboru
až do jeho riadneho zvolenia vykonáva súd.
V prípade potreby bližších informácii je možné kontaktovať
polackova@poradenska.sk, alebo na tel. č. +421 911 162 167

správcu

na

e-mailovej

V Bratislave, dňa 19.08.2016

JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K019697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSETON a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 366 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Sídlo správcu:
Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016-S1803
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Sp. zn. súdu:

2K/19/2016

Sp. zn. správcu:

2K/19/2016- S 1803

VEC:
Žiadosť o poskytnutie súčinnosti správcovi v zmysle § 74 a 74a zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
Na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 2K/19/2016 zo dňa 15.08.2016, v právnej veci
navrhovateľa - veriteľa: LBG style s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 44 363 176, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FUSETON a. s., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 366
561,obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 3889/B, oddiel:
Sro., (ďalej aj ako ,,úpadca“) som bola súdom ustanovená do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu.
Predmetné uznesenie bolo v Obchodnom vestníku pod č. 161/2016, č. zverejnenia K019171, zverejnené dňa
19.08.2016.
V zmysle ustanovení § 74 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) ako súdom ustanovený správca konkurznej
podstaty úpadcu
žiadam
úpadcu o súčinnosť a zároveň o doručenie nasledovnej dokumentácie:
a)
aktuálny zoznam majetku v zmysle ustanovení § 73 ods. 2 ZKR (najmä nehnuteľnosti, hnuteľnosti,
pohľadávky, zostatky na účtoch, práva a iné majetkového hodnoty, vrátane majetkových účastí v
obchodných spoločnostiach či v družstvách a účastí na podnikaní inej osoby, napr. na základe zmlúv o
združení a zmlúv o tichom spoločenstve), spolu s uvedením dátumu jeho nadobudnutia, nadobúdacej ceny,
aktuálnej zostatkovej hodnoty, predpokladanej trhovej hodnoty a tiarch (záložných práv, vecných bremien a
pod.) viaznucich na tomto majetku,
b)
zoznam majetku (najmä nehnuteľnosti, hnuteľnosti, pohľadávky, zostatky na účtoch, práva a iné
majetkového hodnoty, vrátane majetkových účastí v obchodných spoločnostiach či v družstvách a účastí na
podnikaní inej osoby, napr. na základe zmlúv o združení a zmlúv o tichom spoločenstve), (ďalej len
„Rozhodujúci majetok“), ktorý (tento Rozhodujúci majetok) ste nadobudli a následne scudzili za nižšiu ako
nadobúdaciu hodnotu v období posledných piatich (5) rokov od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu na
Váš majetok, resp. ktorým (týmto Rozhodujúcim majetkom) ste v tomto období zabezpečovali svoje alebo
cudzie záväzky, spolu so zmluvnou dokumentáciou, na základe ktorej k takémuto nadobudnutiu, scudzeniu
alebo zabezpečeniu došlo, a to spolu s označením prípadov, kedy bola účastníkom takýchto zmluvných
vzťahov osoba majúca postavenie Vám spriaznenej osoby v zmysle ustanovenia § 9 ZKR,
c)

účtovné a prvotné doklady vzťahujúce sa k uvedenému zoznamu Rozhodujúceho majetku, t.j.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c)
účtovné a prvotné doklady vzťahujúce sa k uvedenému zoznamu Rozhodujúceho majetku, t.j.
účtovné podklady potvrdzujúce, že všetky položky vyššie uvedeného zoznamu boli zachytené v účtovníctve
Vašej osoby ako podnikateľa (faktúry, pokladničné doklady, zápočtové listy a pod.),
d)
výpisy z listov vlastníctva vzťahujúce sa k Vami aktuálne vlastnenému nehnuteľnému majetku, ktorý
je, resp. bol súčasťou Rozhodujúceho majetku,
e)
tzv. veľké technické preukazy motorových vozidiel vzťahujúce sa k Vami aktuálne vlastnenému
majetku, resp. k majetku, ktorý je alebo bol súčasťou Rozhodujúceho majetku,
f)
zoznam súdnych konaní, rozhodcovských konaní, exekučných konaní, správnych konaní a
dobrovoľných dražieb vedených v súvislosti s Rozhodujúcim majetkom v období posledných piatich (5)
rokov od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu spolu s príslušnými rozhodnutiami, ktoré boli v takýchto
konaniach vydané,
g)
nájomné, podnájomné a leasingové zmluvy týkajúce sa Rozhodujúceho majetku, ktoré ste uzavreli v
období posledných piatich (5) rokov od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu, spolu s označením
prípadov, kedy bola účastníkom takýchto zmluvných vzťahov osoba majúca postavenie Vám spriaznenej
osoby v zmysle ustanovenia § 9 ZKR,
h)
súpis všetkých účtov, ktorých majiteľom ste, resp. ste boli v období posledných piatich (5) rokov od
podania návrhu na vyhlásenie konkurzu,
i)

aktuálne platné mandátne zmluvy, resp. iné obdobné zmluvy a platné plnomocenstvá,

j)
zoznam platných pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonaných mimo pracovný pomer
zamestnancov Dlžníka,
k)
podrobnú správu o spôsobe naloženia s Vašim ziskom za obdobie posledných piatich (5) rokov od
podania návrhu na vyhlásenie konkurzu.
Predmetné doklady žiadam doručiť osobne do kancelárii správcu v Bratislave na ul. Ivánska Cesta 30/B, 821 04
Bratislava najneskôr dňa 30.08.2016 s tým, že tie z požadovaných dokladov, resp. dokumentácie, ktoré máte v
elektronickej podobe, žiadam doručiť aj v elektronickej podobe na adresu polackova@poradenska.sk
V tejto súvislosti Vás vyzývam, aby ste sa dňa 30.08.2016 o 14:00 hod osobne dostavili do kancelárie správcu ul.
Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava a to za účelom podania potrebných vysvetlení týkajúcich sa Vašej
podnikateľskej činnosti, finančnej a majetkovej situácie.
Osobitne Vás pritom upozorňujem na ustanovenia § 73 ods. 2 ZKR podľa ktorých platí, že „Zoznam majetku je
úpadca povinný zostaviť a odovzdať správcovi do 15 dní od vyhlásenia konkurzu; ak už zoznam majetku pripojil k
návrhu na vyhlásenie konkurzu, je povinný poskytnúť správcovi v rovnakej lehote doplnenie tohto zoznamu.
Predložený zoznam majetku alebo doplnenie tohto zoznamu je úpadca povinný podpísať a výslovne v ňom uviesť,
že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné; podpis úpadcu musí byť úradne osvedčený. Spolu so zoznamom
majetku alebo doplnením tohto zoznamu je úpadca povinný odovzdať správcovi aj všetky ďalšie doklady týkajúce sa
majetku podliehajúceho konkurzu.“.
Súčasne Vás upozorňujem, že:
a)
V zmysle ustanovenia § 44 ods. 1 ZKR oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim
konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu
prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu.
b)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 1 ZKR, je Úpadca povinný poskytnúť správcovi ním požadovanú
súčinnosť, najmä všetky správcom požadované vysvetlenia vo forme a lehote určenej správcom. Na tento
účel je Úpadca povinný sa aj opakovane dostaviť na požiadanie do kancelárie správcu.
c)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 2 ZKR, povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa tohto zákona rovnako
ako úpadca má aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu úpadcu, prokurista úpadcu, odborný
zástupca zodpovedný za podnikanie úpadcu, likvidátor úpadcu, nútený správca úpadcu a zákonný zástupca
úpadcu; ak je úpadcom právnická osoba bez štatutárneho orgánu, povinnosť poskytnúť súčinnosť správcovi
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úpadcu; ak je úpadcom právnická osoba bez štatutárneho orgánu, povinnosť poskytnúť súčinnosť správcovi
rovnako ako úpadca má aj osoba, ktorá vykonávala funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu naposledy.
d)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 3 ZKR, ak Úpadca alebo osoby uvedené v § 74 ods. 2 ZKR
neposkytnú správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd ich na návrh správcu vyzve, aby
správcovi požadovanú súčinnosť do siedmich dní od doručenia výzvy poskytli s poučením o možnosti ich
predvedenia alebo uloženia pokuty.
e)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 4 ZKR, ak Úpadca alebo osoby uvedené v § 74 ods. 2 ZKR ani na
výzvu súdu súčinnosť správcovi neposkytnú, súd môže na návrh správcu nariadiť ich predvedenie na súd,
aby podali vysvetlenie; na podaní vysvetlenia sa môže zúčastniť správca, člen veriteľského výboru alebo
zabezpečený veriteľ zistenej zabezpečenej pohľadávky.
f)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 5 ZKR, ak osoba uvedená v § 74 ods. 2 ZKR ani na výzvu súdu
neposkytne správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd jej môže uznesením uložiť na návrh
správcu pokutu do 165 000 eur.
Poučenie:
Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddlžení tým, že
nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo uvedie nepravdivé údaje v zozname
aktív a pasív dopúšťa sa trestného činu marenia konkurzného konania alebo vyrovnacieho konania podľa § 242
ods. 1 a 2 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Kto marí konkurzné konanie tým, že zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca do
konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo
zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopúšťa sa trestného činu marenia
konkurzného konania alebo vyrovnacieho konania podľa § 2432 ods. 1 až 4 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Zároveň ako správca Vás poučujem v zmysle § 74 ods. 1 posledná veta ZKR, že podľa § 242 a 243 zákona č.
300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov:
„(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo
b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že
a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,
c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
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(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
spôsobí ním väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí
ním škodu veľkého rozsahu.“
v Bratislave, dňa 19.08.2016
S úctou,

JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Správca

K019698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Csákiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 9, 900 44 Tomášov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.6.1960
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2014 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
typ súpisovej
hodnoty
majetku

špecifikácia majetku

iná majetková
hodnota

zrážky zo mzdy za mesiac 07/2016 v rozsahu v akom podliehajú
1/1
exekúcii

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

súpisová
hodnota
majetku v EUR

majetok
15.8.2016 podliehajúci 282,00
konkurzu

V Bratislave 19.8.2016

K019699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kulifaj Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1442/26,, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/18/2016 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/18/2016
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Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, správca konkurznej podstaty úpadcu Marián Kulifaj, nar. 20.02.1972, bytom Komenského
1442/26, 900 01 Modra, týmto zvoláva podľa ustanovenia § 34 ZoKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutoční dňa 07.10.2016 (piatok), o 09:45 hod, v : Kongresové centrum Vysokoškolského internátu Družba,
Botanická 25, zasadačka č.3 , 842 14 Bratislava, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba zástupcu veriteľov,
4. Rozhodovanie o výmene správcu (ust. § 36 ZKR),
5. Rôzne,
6. Záver.
Prezentácia veriteľov sa začne o 09:30 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické
osoby výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa,
správca

K019700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrba Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuklovská 495/7 495/7, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, správca konkurznej podstaty úpadcu Radovan Vrba, nar. 04.06.1975, bytom Kuklovská
495/7, 841 04 Bratislava, týmto zvoláva podľa ustanovenia § 34 ZoKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutoční dňa 07.10.2016 (piatok), o 08:45 hod, v: Kongresové centrum Vysokoškolského internátu Družba,
Botanická 25, zasadačka č.3 , 842 14 Bratislava, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba zástupcu veriteľov,
4. Rozhodovanie o výmene správcu (ust. § 36 ZKR),
5. Rôzne,
6. Záver.
Prezentácia veriteľov sa začne o 08:30 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické
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Prezentácia veriteľov sa začne o 08:30 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické
osoby výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, správca

K019701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LAROP, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Mača 21, 925 21 Malá Mača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 285 528
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/19/2016 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/19/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty úpadcu LAROP, s.r.o., so sídlom Malá Mača 21, 925 21
Malá Mača, IČO: 36 285 528, na majetok ktorého bol uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 15.06.2016, č.k.
25K/19/2016 vyhlásený konkurz, týmto uverejňuje súpis majetku - všeobecná podstata:

1.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Typ súpisnej položky: hotovosť v pokladni úpadcu vo výške 2 569,00 €
Finančné prostriedky uvedené v návrhu na vyhlásenie konkurzu, ktoré by mali byť v pokladni úpadcu.
Súpisová hodnota majetku: 2 569,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 19.08.2016
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

2.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Typ súpisnej položky: nákladné vozidlo
Opis súpisnej položky: nákladné motorové vozidlo IVECO EUROCARO ML 120E23, druh karosérie BA valníková s
plachtou, v premávke od 31.12.2013, EČV: DS – 688 EL, typ: nákladné, hmotnosť: 11 990, farba: biela
Súpisová hodnota majetku: 6 000,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 19.08.2016
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
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3. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Typ súpisnej položky: nákladné vozidlo
Opis súpisnej položky: nákladné motorové vozidlo AVIA A 21.1, druh karosérie BA valníková, v premávke od
10.12.1990, EČV: GA – 582 BG, typ: nákladné, hmotnosť: 4 300, farba: modrá
Súpisová hodnota majetku: 3 200,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 19.08.2016
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

4. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Typ súpisnej položky: nákladné vozidlo
Opis súpisnej položky: nákladné motorové vozidlo AVIA A 31.1, druh karosérie BA na prepravu vozidiel, v premávke
od 18.08.1996, EČV: GA – 539BT, typ: nákladné, hmotnosť: 5 950, farba: oranžová
Súpisová hodnota majetku: 3 600,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 19.08.2016
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

5. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Typ súpisnej položky: nákladné vozidlo
Opis súpisnej položky: nákladné motorové vozidlo TATRA T 148, druh karosérie BA sklápacia, v premávke od
05.04.2004, EČV: GA – 168BD, typ: nákladné, hmotnosť: 22 000, farba: oranžová,
Súpisová hodnota majetku: 7 000,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 19.08.2016
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

6. Súpisová zložka majetku:
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/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Typ súpisnej položky: osobné vozidlo
Opis súpisnej položky: osobné motorové vozidlo ŠKODA Felicia EFF614, druh karosérie AA sedan, v premávke od
17.07.2006, EČV: GA – 034BT, typ: osobné, hmotnosť: 1 420, farba: modrá tmavá,
Súpisová hodnota majetku: 500,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 19.08.2016
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

7.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Typ súpisnej položky: nákladné vozidlo
Opis súpisnej položky: nákladné motorové vozidlo IVECO EČV: SC – 865 CD, typ: nákladné, bez ďalších informácií
Súpisová hodnota majetku: 5 000,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 19.08.2016
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

8.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Typ súpisnej položky: obytný kontajner
Opis súpisnej položky: obytný kontajner,
Súpisová hodnota majetku: 3 000,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 19.08.2016
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

9.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Typ súpisnej položky: obytný kontajner
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Opis súpisnej položky: obytný kontajner,
Súpisová hodnota majetku: 3 000,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 19.08.2016
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

Poznámky:
Pri vyhotovovaní súpisu sa vychádzalo z podkladov predložených Dopravným inšpektorátom, a úpadcom v návrhu
na vyhlásenie konkurzu. Je možno predpokladať podstatné rozdiely medzi doposiaľ zisteným stavom a skutočným
stavom z dôvodu zlej komunikácie s úpadcom, nedostatočných dokladov a nemožnosti fyzicky sa dostať
k hmotnému majetku, ktorý síce evidenčne existuje, ale fyzicky sa k nemu správca doposiaľ nevie dostať, a sú
závažné pochybnosti o jeho existencii, a to isté sa vzťahuje aj na hotovostné prostriedky.
V zmysle návrhu na začatie konania má úpadca taktiež pohľadávky voči 6 subjektom v celkovej výške 65 328,38 €,
avšak kvôli zlej komunikácii s úpadcom a neskorému predkladaniu dokladov sa doposiaľ nepodarilo zistiť reálny
stav existencie s ohľadom na prípadné premlčanie či ich uznanie, ani sa nezačalo s ich vymáhaním, tak doposiaľ do
súpisu neboli zahrnuté.
Vypracované dňa 20.08.2016.
Vyhotovil: Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K019702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ONEP, s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 190 292
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu:
Kováčska 23, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36K/20/2016 S 1447
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/20/2016
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

OPRAVA TERMÍNU KONANIA PRVEJ SCHÔDZE VERITEĽOV!!!
JUDr. Kvetoslava Živčáková, správkyňa úpadcu ONEP, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO:
36190292, zápis v OR OS Trnava, Oddiel: S.r.o., vložka číslo: 37578/7, č. k. 36K/20/2016 v súlade s ust. § 34
ods. 1 zák. č. 7/ 2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií zvoláva 1.schôdzu veriteľov, na deň 10.11.2016 o 10,00
hod., na adresu: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava (budova MADOS). Program schôdze: 1. Otvorenie
schôdze, 2. Správa o činnosti správcu, 3. Voľba členov veriteľského výboru, 4. Potvrdenie alebo výmena správcu 5.
Diskusia, 6. Záver. Prezentácia veriteľov od 9,45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia preukaz totožnosti,
právnické osoby aj aktuálny výpis z Obchodného registra, plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie /úradne
overené/.
V Šamoríne, dňa 20.08.2016
JUDr. Kvetoslava Živčáková, správkyňa konkurznej podstaty
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K019703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Belica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drietoma 520, 913 03 Drietoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1980
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38K/19/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/19/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po základnej prihlasovacej lehote

Veriteľ: O.K. Trans Praha, spol. s r.o., Hlavní 182, Chýně, Česká republika, IČO: 00473251
Označenie pohľadávky:
- Prihláška pohľadávky označená veriteľom poradovým číslom 2.
Suma prihlásenej pohľadávky s por. č. 2.: 83.296,83 EUR
Prihláška doručená:
- poštou dňa 20.07.2016 o 13:00 h.
Prihláška doručená po základnej prihlasovacej lehote, ktorá uplynula dňa 04.07.2016.

Správcovský dom, k.s.

K019704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Belica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drietoma 520, 913 03 Drietoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1980
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38K/19/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/19/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47258713
Označenie pohľadávky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- Prihláška pohľadávky označená veriteľom poradovým číslom 1.
Suma prihlásenej pohľadávky s por. č. 1.: 2.925,48 EUR
Prihláška doručená:
- poštou dňa 09.08.2016 o 13:00 h.
Prihláška doručená po základnej prihlasovacej lehote, ktorá uplynula dňa 04.07.2016.

Správcovský dom, k.s.

K019705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Keppert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 8502/43D, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/12/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/12/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca úpadcu : Michal Keppert, nar. 9.11.1980, bytom Petzvalova 8502/43D, 010
15 Žilina, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese : Jesenského
29, 036 01 Martin, počas úradných hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 08,00 – 14,00 hod. Žiadosti
o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. č. 0911 082 416.
V Martine, dňa 19.08.2016
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K019706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CONSULTING & CONTROL OF WELDING s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 88, 010 09 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 403 296
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zavedení dozornej správy:
Dozorná správa
1.1 Záväzná časť plánu môže na čas po skončení reštrukturalizácie až do úplného splnenia plánu zaviesť
nad dlžníkom alebo preberajúcou osobou dozornú správu. Dozornú správu vykonáva dozorný správca určený
záväznou časťou plánu. Za dozorného správcu možno určiť len osobu zapísanú do zoznamu správcov;
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

106

Obchodný vestník 164/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.08.2016

záväznou časťou plánu. Za dozorného správcu možno určiť len osobu zapísanú do zoznamu správcov;
súhlas s výkonom funkcie dozorného správcu tvorí prílohu plánu ( § 162 ods. 1 ZKR ). V zmysle ustanovené
§ 162 ZKR sa na obdobie minimálne najmenej 36 mesiacov po skončení reštrukturalizácie, najneskôr však do
úplného splnenia plánu, nad dlžníkom zavádza dozorná správa.
1.2 Funkciu dozorného správcu bude vykonávať: JUDr. Marta Bojo Vevurková, správca, Ul. Mieru 312/13,
029 01 Námestovo, Slovenská republika, vedená v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky, značka správcu: S 1523.
1.3 Dozorný správca je povinný vykonávať dozornú správu s odbornou starostlivosťou. Dozorný správca je
povinný pri výkone dozornej správy:
dohliadať na dodržiavanie plnenia plánu, pravidiel výkonu dozornej správy a činnosť osoby
podliehajúcej dozornej správe;
udeľovať súhlas s právnymi úkonmi osoby podliehajúcej dozornej správe v rozsahu a za
podmienok určených v pláne;
neustále vyhodnocovať všetky známe informácie o osobe podliehajúcej dozornej správe, o plnení
plánu a o iných pre plnenie plánu podstatných skutočnostiach z hľadiska ich možného vplyvu na
úspešné splnenie plánu a v prípade, že po vyhodnotení týchto informácií dôjde k záveru, že nemožno
odôvodnene predpokladať riadne splnenie plánu, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne
informovať osobu podliehajúcu dozornej správe a iné osoby určené v pláne;
pravidelne vyhodnocovať, či veriteľom vznikol nárok podľa § 159b; túto skutočnosť bez
zbytočného odkladu zverejní v Obchodnom vestníku
predkladať na požiadanie veriteľom popretých pohľadávok hodnoverný doklad o skladaní splátok
dlžníkom do notárskej resp. súdnej úschovy, a to v lehote 15 dní odo dňa predloženia takéhoto doklady
dozornému správcovi dlžníkom, a to až do ukončenia incidenčných sporov, resp. do uznania
pohľadávky dlžníkom;
poskytnúť veriteľom na požiadanie dlžníkom predkladané finančné či iné výkazy, ktoré predkladá
správcovi podľa tohto reštrukturalizačného plánu;
-

plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce mu zo záväznej časti plánu.

1.4
Účastníci plánu sa dohodli, že funkcia veriteľského výboru v súlade s § 156 ZKR skončením
reštrukturalizácie zaniká. Dozorný správca udeľuje súhlas na úkony uvedené v bode 1.3. Predaj majetku nad
50.000,00 EUR ( či už hodnoty obstarávacej alebo predajnej ) môže dlžník vykonať len so súhlasom
dozorného správcu.
1.5
Zvolávanie zasadnutí, uznášaniaschopnosť a hlasovanie sa riadi príslušnými ustanoveniami ZKR.
O schvaľovaní právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú dozornej správe, je dozorný správca povinný
rozhodnúť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti dlžníka o udelenie
súhlasu. Dlžník je povinný na účely riadneho posúdenia právneho úkonu poskytnúť dozornému správcovi
všetky informácie o schvaľovanom právnom úkone, inak lehota na schválenie tohto úkonu dozornému
správcovi neplynie. Dozorný správca je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaní príslušných orgánov osoby
podliehajúcej dozornej správe. Ak plán neurčuje inak, príslušné orgány osoby podliehajúcej dozornej správe
sú povinné prerokovať s dozorným správcom každé zásadné rozhodnutie finančnej a majetkovej povahy.
1.6

Osoby podliehajúce dozornej správe:

Obchodné meno:

Konajúci:

CONSULTING & CONTROL OF WELDING s.r.o.
Dlhá 88, 010 09 Žilina
Sídlo:
Slovenská republika
IČO:
36 403 296
Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13358/L
Ing. Pavol Višňovský
Funkcia:
Konateľ
Trvalé bydlisko:
1145 Dlhé Pole
Spôsob konania:
„Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.“
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„dlžník“, „spoločnosť“ alebo „predkladateľ plánu“

1.7 Dozorný správca vykonáva dozor nad predajom nehnuteľného majetku a zabezpečovania pohľadávok
veriteľov záložným právom, zádržným právom, zabezpečovacím prevodom práva alebo pohľadávky vrátane
iných práv, ktoré majú podobný obsah a účinky ( § 8 ZKR ). Dozorný správca informuje súd o vývoji
finančnej a obchodnej situácie dlžníka 1 krát polročne, informuje súd o plnení reštrukturalizačného plánu
s ohľadom najmä na úhradu pohľadávok v prospech zabezpečených a nezabezpečených veriteľov v lehotách
podľa reštrukturalizačného plánu a informuje súd o postupe a výsledkoch predaja majetku dlžníka 1 krát
polročne. Dlžník je povinný počas trvania dozornej správy:
1x štvrťročne informovať dozorného správcu o finančnej situácii spoločnosti a predkladať
finančné výkazy, mesačne predkladať dozornému správcovi aktuálny zoznam záväzkov a pohľadávok;
predkladať dozornému správcovi hodnoverný doklad o skladaní splátok dlžníkom do notárskej
resp. súdnej úschovy, a to v lehote 7 dní odo dňa ich zloženia.
každoročne ku koncu mesiaca marec kalendárneho roka predložiť dozornému správcovi súvahu,
výkaz ziskov a strát za predchádzajúci kalendárny rok, ako aj daňové priznanie;
1.8

Dlžník je oprávnený vykonávať nasledovné právne úkony iba so súhlasom dozorného správcu:
-

predaj podniku ako celku;

odpredaj nehnuteľného majetku a zabezpečovania pohľadávok veriteľov záložným právom,
zádržným právom, zabezpečovacím prevodom práva alebo pohľadávky vrátane iných práv, ktoré majú
podobný obsah a účinky ( § 8 ZKR );
-

úkony, ktoré sa nepovažujú za bežné právne úkony v zmysle § 10 ods. 3 ZKR;

dlžník je oprávnený nakladať s nehnuteľnosťami založenými v prospech zabezpečeného veriteľa
len s predchádzajúcim súhlasom dotknutého zabezpečeného veriteľa;
1.9 Dlžník sa zaväzuje poskytnúť správcovi peňažné plnenie vo výške 200,- Eur mesačne ako odmenu za
výkon funkcie dozorného správcu, a to vždy k pätnástemu dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Prvá
odmena správcovi prislúcha v mesiaci, v ktorom bol reštrukturalizačný plán dlžníka potvrdený súdom.
K odmene sa účtuje DPH podľa osobitného predpisu.“

K019707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Karas - ACANT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul.Protifašistických bojovníkov 3, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 839 664
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomir Kollar
Sídlo správcu:
Levocska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/55/2009 s1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/55/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

2.Súbor hnuteľných vecí :televízor TESLA Orava, r.v. 1993, bicykel favorit r,v. 1989, videorekorder Panasonic r.v.
2002, chladnička r.v.1995, radioprehrávač SANYO r.v. 2005 v hodnote 300,- EUR.
3.Pohľadávka v hodnote 3.465,45 EUR, pozostávajúca z istiny 2.987,45 EUR a nákladov z uplatnenia vo výške 478
EUR voči Milanovi Demjanovi s manželkou Máriou, bytom Sokolovská 7, Stropkov-Sitník, uplatnená v súdnom
konaní na Okresnom súde Svidník, sp.zn.: Cb/46/2008
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K019708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Maga v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 443/91, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.4.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/46/2013-S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/46/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Miloš Ágg, správca so sídlom Lužná 6, 85104 Bratislava, správca úpadcu Marek Maga, narodený 28.4.1973,
Partizánska 443/91, 94911 Nitra, oznamuje, že dňa 12.8.2016 bola veriteľom: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821
08 Bratislava, Slovenská republika IČO: 45684618 (zastúpený: Jakubčák, advokátska kancelária, s.r.o., Michalská
14, 81103 Bratislava, IČO: 47255706), správcovi doručená prihláška pohľadávok do konkurzného konania
a potvrdzujem, že prihlásená nezabezpečená pohľadávka prihlásená prihláškou v celkovej prihlasovanej sume
403,11 eur bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 12.8.2016.

K019709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Vojsovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 222/148, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/55/2015-S 751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/55/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Iné zverejnenie:
JUDr.Michal Jakubek,správca so sídlom M.R.Štefánika 2673/212/ A, 09301 Vranov n/T ,správca úpadcu : Miroslav
Vojsovič, nar.26.10.1980, s miestom podnikania Mierová 222/148,05921 Svit ,IČO: 41575 661v ,vyhlasuje v súlade
so záväzným pokynom Okresného súdu Prešov na základe uznesenia č.k. 2K/55/2015-139 zo dňa 13.7.2016
v zmysle § 92 ods.1/ ZKR 2.kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty takto:
Súpis majetku všeobecnej podstaty uvedený v OV č.99/2016 zo dňa 24.5.2016 takto:
Por.č.1: Osobné motorové vozidlo ,značka a typ, vozidlo značky RENAULT, obchodný názov MEGANE SCENIC
výr.číslo:VF1JA020C19033929, červená metalíza tmavá, ev.č.PP 655 BT.
Všeobecná hodnota vozidla určená odborným vyjadrením znalca - znalecký úkon č.6/2016 zo dňa 10.5.2016 a po
stanovení záväzného pokynu okresného súdu Prešov je cena v 2.kole 330, 00 EUR.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia doručia správcovi ponuky poštou, alebo osobne oproti podpisu na adresu správcu JUDr. Michal
Jakubek , ul. M. R. Štefánika 2673/212/ A, 093 01 Vranov nad Topľou do 07.09.2016 najneskôr do 17.00 hod v
zalepenej obálke s označením „Konkurz 2K/31/2012 neotvárať“, spolu s výpisom registra , resp. živnostenského
listu, neoverenú kópiu občian-ského preukazu alebo rodného listu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční správca na adrese správcu do 5 dní po uplynutí
lehoty na doručenia obálok s ponukami.
3. Záujemca o kúpu je povinný uhradiť preddavok kúpnej ceny vo výške 50 % minimálnej ponuky na kúpnu cenu
t.j. sumu 165,- € s úhradou na účet správcu č.ú.SK97000000000 5107426848 vedený v slovenskej sporiteľni a.s,
pob. Vranov n/T ,VS 25515, najneskôr do termínu uzávierok ponúk.
4.Návrh musí obsahovať ponuku na odkúpenie za kúpnu cenu minimálne vo výške 80 % súpisovej hodnoty.K
cenovej ponuke záujemca právnická osoba priloží výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, fyzická
osoba-podnikateľ živnostenský list,fyzická osoba –nepodnikateľ kópiu rodného listu.
5. Informácie o predmete speňažovania na telefónnom čísle 0908380390 v úradných hodinách v správcovskej
kancelárií.
5.Záujemca si môže predmetné hnuteľné veci osobne prezrieť priamo na tvári mieste samom na základe
telefonického dohovoru u správcu.
6.Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
7.V prípade , že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu alebo
neuhradí kúpnu cenu podľa pokynov správcu, má správca nárok na sankciu voči tomuto záujemcovi vo výške 30 %
z ponúknutej kúpnej ceny.
Úspešný účastník je povinný do 15 dní od obdržania oznámenie o výsledku ponukového konania uzavrieť kúpnu
zmluvu a v tejto lehote uhradiť kúpnu cenu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky, alebo ponukové konanie zrušiť, resp. opätovne
vyhlásiť ponukové konanie v záujme dosiahnutia čo najvyššieho výťažku pre veriteľa.
Podľa výsledkov prvého kola správca rozhodne o ďalšom postupe na základe záväzného pokynu udeleného
uznesením okresným súdom Prešov .
Vo Vranove n/T 21.08.2016
JUDr.Michal

Jakubek,

K019710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Bodnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ukrajinská 3/4, 040 18 Košice-Krásna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.8.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Agátova 6, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/19/2016 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/19/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Predseda zasadnutia: Ing. Vladimír Besler, správca
Zapisovateľ: Ing. Vladimír Besler
Úpadca: Vladimír Bodnár, Bydlisko: Ukrajinská 3/4, 040 18 Košice-Krásna,
dát.nar. 9.3.1977
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zasadnutie zástupcu veriteľov sa začalo 18.8.2018 o 10,50 hod.
Miesto konania: správcovská kancelária – Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Prítomný: Štefan Póč, Vyšný čaj 20, Vyšný Čaj.

Program:
1.) Otvorenie
2.) Speňažovanie a postup v konkurznom konaní
3.) Speňaženie hnuteľného majetku – osobný automobil OPEL

K bodu 1.)
Správca otvoril prvé zasadnutie zástupcu veriteľov a skonštatoval, že prítomný veriteľ je zvolený Zástupca veriteľov.
K bodu 2.)
Zástupca prerokoval so správcom súčasný stav konkurzného konania a správca informoval o doterajších
vykonaných úkonoch a o predpokladaných úkonoch, ktoré by mali nasledovať v najbližšom období, resp. na ktoré
bude potrebné schváliť záväzný pokyn.
Zástupca veriteľov a správca sa dohodli, že všetky pokyny, rozhodovania a komunikácia bude prebiehať písomnou
formou per rollam prostredníctvom internetovej pošty.
K bodu 3.)
Správca požiadal v zmysle § 84 ZKR zástupcu veriteľov o uloženie záväzného pokynu ako postupovať pri predaji
hnuteľného majetku zapísaného do všeobecnej podstaty a predložil zástupcovi veriteľov Návrh postupu speňaženia
majetku úpadcu a to osobného automobilu OPEL Astra.
Zástupca veriteľov udelil záväzný pokyn na speňaženie hnuteľného majetku- osobného automobilu OPEL Astra
podľa podmienok uvedených v predloženom návrhu.
Záver)
Predseda dal priestor na prípadné pripomienky a námietky k priebehu zasadnutia. Námietky neboli vznesené.

Zápisnicu vyhotovil Ing. Vladimír Besler, správca
V Trebišove, dňa 18.8.2016

K019711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Krakovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechovova 2734/28, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1973
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k.s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice - Staré Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 30K/16/2016 S1767
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Okresný súd Košice I
30K/16/2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu pre účely zloženia kaucie
Správcovská a poradenská, k.s., správca úpadcu: Ján Krakovský, nar. 14.03.1973, bytom Čechovova 2734/28, 040
18 Košice v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov: účet je vedený v Slovenskej sporiteľni,
a.s. IBAN: SK3409000000005035057931.
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;
JUDr. Eva Lúchavová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.
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