Obchodný vestník 165/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.08.2016

K019715
Spisová značka: 4K/31/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Tomáš Stupavský, nar.
14.08.1987, bytom Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava, št. občan SR, správcom ktorého je: JUDr. Juraj Gajdošík, so
sídlom kancelárie Miletičova 23, 821 09 Bratislava, značka správcu S1382, o vrátení nespotrebovaného preddavku
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu,
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom kancelárie Miletičova 23,
821 09 Bratislava, značka správcu S1382, preddavok vo výške 663,88 €, vedený pod položkou denníka D 19, pol.
reg. 134/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 19.8.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K019716
Spisová značka: 4K/29/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Šebo, nar. 26.09.1961,
bytom Legerského 6, 831 02 Bratislava, št. občan SR, správcom ktorého je: JUDr. Alojz Rakovský, so sídlom
kancelárie Miletičova 21, 821 08 Bratislava, značka správcu S1181, o vrátení nespotrebovaného preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu,
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Alojz Rakovský, so sídlom kancelárie Miletičova 21,
821 08 Bratislava, značka správcu S1181, preddavok vo výške 663,88 €, vedený pod položkou denníka D 19, pol.
reg. 144/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 19.8.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K019717
Spisová značka: 4K/39/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Františka Kucanová, nar. 04.11.1970, bytom
Hlaváčikova 3110/6, 841 05 Bratislava, návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Františka Kucanová, nar.
04.11.1970, bytom Hlaváčikova 3110/6, 841 05 Bratislava,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Františka Kucanová, nar. 04.11.1970, bytom Hlaváčikova 3110/6, 841 05 Bratislava,
predbežného správcu: Mgr. Ľuboš Jurčo, so sídlom kancelárie Pribinova 25, 811 09 Bratislava, značka správcu
S1470.
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

Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok
Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
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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
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Súd ustanovuje dlžníkovi: Františka Kucanová, nar. 04.11.1970, bytom Hlaváčikova 3110/6, 841 05 Bratislava,
predbežného správcu: Mgr. Ľuboš Jurčo, so sídlom kancelárie Pribinova 25, 811 09 Bratislava, značka správcu
S1470.
Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.8.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K019718
Spisová značka: 4K/24/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zemiakarské odbytové družstvo, skrátene ZOD, so
sídlom Slnečná 4, 903 01 Senec, IČO: 36 242 390, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Zemiakarské odbytové družstvo, skrátene ZOD, so sídlom Slnečná 4, 903 01 Senec, IČO: 36 242 390,
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Zemiakarské odbytové družstvo, skrátene ZOD, so sídlom Slnečná
4, 903 01 Senec, IČO: 36 242 390, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia, a to
písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.8.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K019719
Spisová značka: 4K/63/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dareq s.r.o., so sídlom
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177, správcom ktorého je: I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, značka
správcu S1436, uznesením zo dňa 07.06.2016, č.k. 4K/63/2014 - 474, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného
veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500,
na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005, s pohľadávkami v celkovej sume 808 851,35 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.07.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 19.8.2016
Mgr. František Jančok, vyšší súdny úradník
K019720
Spisová značka: 4K/63/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dareq s.r.o., so sídlom
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177, správcom ktorého je: I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, značka
správcu S1436, uznesením zo dňa 07.06.2016, č.k. 4K/63/2014 - 476, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného
veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, na
konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, s
pohľadávkami v celkovej sume 127 336,10 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.07.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.8.2016
Mgr. František Jančok, vyšší súdny úradník
K019721
Spisová značka: 26K/9/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: KOBAK, s.r.o., so sídlom Krivá 23, 040 01 Košice, IČO: 43 882
714 o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie Krmanova 14,
040 01 Košice, značka správcu: S1283, odmenu vo výške 663,88 EUR.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie Krmanova 14, 040 01 Košice,
značka správcu: S1283, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 8,05 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom
kancelárie Krmanova 14, 040 01 Košice, značka správcu: S1283 odmenu a náhradu výdavkov spolu vo výške
671,93 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 25.02.2016 položka denníka D19 - 47/2016 do 3
dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku
alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, 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.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 363 CSP).

Okresný súd Košice I dňa 18.8.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K019722
Spisová značka: 26K/38/2016

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 vrátení preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd 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 vrátení preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu v sume 1 660 EUR, vedený pod položkou denníka D19-165/2016 na navrhovateľa na účet IBAN: SK07 1100
0000 0026 1040 4626, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 19.8.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K019723
Spisová značka: 26K/38/2012

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: František Doffek, nar.
30.06.1985, s miestom podnikania Bystrá 641/13, 053 11 Smižany, IČO: 43 007 724 o návrhu na zrušenie konkurzu
pre nedostatok majetku takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: František Doffek, nar. 30.06.1985, s miestom podnikania
Bystrá 641/13, 053 11 Smižany, IČO: 43 007 724, pre nedostatok majetku.
N e p r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie: Námestie slobody 2,
066 01 Humenné, zn. správcu: S1345, odmenu a náhradu výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka
nebola čo i len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 363 CSP).
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 18.8.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K019724
Spisová značka: 32K/28/2016

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Miloš Labuzík, narodený: 16.08.1974, trvale bytom: SNP
246, 049 24 Vlachovo, právne zastúpený: JUDr. Martinou Vnenčákovou, advokátkou, Čučmianska dlhá 26, 048 01
Rožňava 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: Miloš Labuzík, narodený: 16.08.1974, trvale
bytom: SNP 246, 049 24 Vlachovo.
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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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 18.8.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K019725
Spisová značka: 32K/12/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa -dlžníka: Martin Terneny, nar. 08.05.1969, bytom Česká 3180/15,
052 01 Spišská Nová Ves o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Martin Terneny, nar. 08.05.1969, bytom Česká 3180/15, 052 01
Spišská Nová Ves.
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36
Klokočov, zn. správcu: S 1270 za s p r á v c u
p o d s t a t y.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
VydávaaMinisterstvo
Slovenskej republiky
podľa
zákonaneskorších
č. 200/2011 Z.predpisov,
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a reštrukturalizácii
o zmene aspravodlivosti
doplnení niektorých
predpisov
v znení
ďalejvestníku
len ZKR).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje
za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
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konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
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).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
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 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 19.8.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K019726
Spisová značka: 31K/18/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Daniel Aksamít, narodený: 29.03.1974,
trvale bytom: Baltická 4, 040 12 Košice, o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol

P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie: Učňovská 1, 040 15
Košice, zn. správcu: S1479, odmenu vo výške 165,97 EUR.
Nepriznáva predbežnému správcovi: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie: Učňovská 1, 040 15 Košice, zn.
správcu: S1479, náhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka.
Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie:
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Košice, zn. správcu: S1479, odmenu vo výške 165,97 EUR.
Nepriznáva vestník
predbežnému
správcovi: Ing. Peter
Duhoň, so
sídlom kancelárie: Učňovská 1, 040
Košice, 25.08.2016
zn.
Obchodný
165/2016
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Deň15
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správcu: S1479, náhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka.
Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie:
Učňovská 1, 040 15 Košice, zn. správcu: S1479, odmenu vo výške 165,97 EUR z preddavku evidovaného v
zázname o zložení položka denníka D19-71/2016, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, 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.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 17.8.2016
JUDr. Pavel Varga,
K019727
Spisová značka: 31R/3/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KP building s.r.o., so sídlom: 99, 053 22
Danišovce, IČO: 45 966 354 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie takto
rozhodol
P o v o ľ u j e r e š t r u k t u r a l i z á c i u dlžníka: KP building s.r.o., so sídlom: 99, 053 22 Danišovce, IČO: 45 966
354.
Ustanovuje správcu: KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie: Štúrova 29, 040
01 Košice, zn. správcu: S1742.
U k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu každých 30 dní podrobnú písomnú správu o stave a priebehu
reštrukturalizačného konania ako aj o stave súpisu a zoznamu pohľadávok a zároveň v lehote do 10 dní od uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok doručiť na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej
podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V y z ý v a veriteľov, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise ustanovenému správcovi na adresu jeho kancelárie, s tým, že na prihlášky,
ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v reštrukturalizácii neprihliada.
Určuje, že súhlasu správcu počas reštrukturalizácie budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
zmeny miezd zamestnancov a zmeny pracovných zmlúv;
odmeny a prémie vedúcic pracovníkov;
opravy a investície nad 10.000,- eur;
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnicke
osobe;
prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie majetku alebo časti majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom;
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke, factoringovom financovaní alebo o inom dočasnom poskytnutí
alebo prijatí peňažných prostriedkov;
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
vystavenie a schvaľovanie zmeniek a iných cenných papierov, kúpa a predaj cenných papierov;
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
vykonanie iného než bežného úkonu (§ 10 ods. 1 ZKR);
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie na
čas viac ako troch mesiacov;
uzatvorenie zmluvy/uzatvorenie dodatkov k existujúcej zmluve, ktorou sa dlžník zaviaže/zaviazal
poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 10.000,- EUR;
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uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
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uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie na
čas viac ako troch mesiacov;
uzatvorenie zmluvy/uzatvorenie dodatkov k existujúcej zmluve, ktorou sa dlžník zaviaže/zaviazal
poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 10.000,- EUR;
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií;
urobenie akéhokoľvek právneho úkonu voči spriaznenej osobe s veriteľom prihlásene pohradávky;
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ustanovenia § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku pred súdom v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa ust. § 52 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C.s.p.“), strana má právo z dôvodov
uvedených v § 49 uplatniť námietku zaujatosti. Podľa ust. § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), v
uznesení o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie súd poučí účastníkov o ich práve uplatniť námietku
zaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
neskôr doručené námietky súd neprihliada.. Podľa ust. § 52 ods. 2 C.s.p., v námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 118 ods. 1 ZKR).
Za zverejnené sa uznesenie o povolení reštrukturalizácie považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Ak ZKR neustanovuje inak, reštrukturalizácia bráni tomu, aby sa na toho istého dlžníka začalo alebo prebiehalo
konkurzné konania; ak počas reštrukturalizácie dôjde na súd návrh na vyhlásenie konkurzu, súd návrh na vyhlásenie
konkurzu uznesením odmietne (§ 118 ods. 2 ZKR).
Ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí
spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a
včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného
plánu súdom zaniká (§ 120 ods. 1 ZKR).
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihlášku spolu s prílohami podáva
veriteľ v správcovi na adresu jeho kancelárie. Prihláška musí byť doručená správcovi do 30 dní od povolenia
reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa
do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 ods. 1 ZKR).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku
(§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške
rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo,
inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 122 ods. 1 ZKR).
Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 122 ods. 1 ZKR v
spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8 ).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
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na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 122 ods. 1 ZKR v
spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 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 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.
(§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8 ).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k
prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou (zákon č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov), v prihláške uvedie vyhlásenie, či
o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje,
inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8
).
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. (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8).
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)
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. (§
122 ods. 3 ZKR)
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa
na prihlášku prihliada. (§ 122 ods. 4 ZKR)
Správca na podnet popretého veriteľa bez zbytočného odkladu predloží súdu prihlášku a) pohľadávky priznanej
rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého by inak bolo možné nariadiť výkon rozhodnutia, alebo
vykonať exekúciu, b) pohľadávky, v ktorej bolo uplatnené zabezpečovacie právo registrované v registri záložných
práv, registrované v osobitnom registri, alebo zapísané v katastri nehnuteľností. (§ 125 ods. 1 ZKR)
Správca spolu s prihláškou pohľadávky predloží súdu listiny, ktoré predložil prihlasujúci veriteľ, uvedie zároveň svoje
stanovisko, či pohľadávka je a v akom rozsahu evidovaná v účtovníctve dlžníka, či je a v akom rozsahu a z akého
dôvodu namietaná dlžníkom alebo inými osobami. (§ 125 ods. 2 ZKR)
Správca spolu s prihláškou pohľadávky predloží súdu listiny, ktoré predložil prihlasujúci veriteľ, uvedie zároveň svoje
stanovisko, či pohľadávka je a v akom rozsahu evidovaná v účtovníctve dlžníka, či je a v akom rozsahu a z akého
dôvodu namietaná dlžníkom alebo inými osobami. Rozhodnutie odseku súd doručí správcovi a veriteľovi, o ktorého
právach spojených s popretou pohľadávkou rozhodoval; rozhodnutie sa nezverejňuje v Obchodnom vestníku. (§ 125
ods. 3 a 4 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 18.8.2016
JUDr. Július Tóth, sudca
K019728
Spisová značka: 31K/66/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: SALE Trading, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Gemerská 3, 040 11 Košice,
IČO: 36 607 096, o návrhu na otvorenie malého konkurzu takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 15.02.2016, č.k. 31K/66/2015-59, na majetok
úpadcu: SALE Trading, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Gemerská 3, 040 11 Košice, IČO: 36 607 096 z a m a l ý.
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 na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 18.8.2016
JUDr. Július Tóth,
K019729
Spisová značka: 32NcKR/26/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Zoltán Szamaránszky, nar. 18.11.1982, bytom
Hodálova 471/1, Bratislava - Karlova Ves, ktorého správcom je ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie
Hollého 10, 949 01 Nitra, o určení odmeny správcu v konaní o oddlžení, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra odmenu v konaní o
oddlžení vo výške 398,33 eura za prvý skúšobný rok.
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 18.8.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K019730
Spisová značka: 31K/38/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Margita Dudášová, nar. 10.9.1967, bytom Kvetná 2545/30,
947 01 Hurbanovo, osoba podnikajúca pod obchodným menom Margita Dudášová, IČO: 0037257, s miestom
podnikania Mühlgasse 13, 2320 Schwechat, Rakúsko, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Margita
Dudášová, nar. 10.9.1967, bytom Kvetná 2545/30, 947 01 Hurbanovo, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Margita Dudášová, nar. 10.9.1967, bytom Kvetná 2545/30, 947 01
Hurbanovo, osoba podnikajúca pod obchodným menom Margita Dudášová, IČO: 0037257, s miestom podnikania
Mühlgasse 13, 2320 Schwechat, Rakúsko.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.8.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K019731
Spisová značka: 32K/20/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Agnano s.r.o., so sídlom Mostná 15, 949 01 Nitra, IČO: 47
540 729, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Agnano s.r.o., so sídlom Mostná 15, 949 01 Nitra, IČO: 47
540 729, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Agnano s.r.o., so sídlom Mostná 15, 949 01 Nitra, IČO:
47 540 729.
II.

U s t a n o v u j e správcu JUDr.Tomáš Pintér, sídlo kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno.

III.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka Agnano s.r.o., so sídlom Mostná 15, 949 01 Nitra, IČO: 47 540
729, 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.
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729, 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.
IV.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Agnano s.r.o., so sídlom Mostná 15, 949 01 Nitra, IČO: 47 540 729, 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.
V.
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
K019732
Spisová značka: 31NcKR/1/2010
Okresný súd Nitra v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Ing. Zsolt Mánya, nar. 16.2.1969, bytom 943 52
Mužla 252, ktorého správcom je JUDr. Erik Solár, sídlo kancelárie Levická 886, 852 01 Vráble, o určení odmeny
správcu v konaní o oddlžení, takto
rozhodol
N e p r i z n á v a správcovi JUDr. Erikovi Solárovi, sídlo kancelárie Levická 886, 852 01 Vráble odmenu za prvý
skúšobný rok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 19.8.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K019733
Spisová značka: 32K/18/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Viera Kubovičová, nar. 8.4.1959,
bytom Malý Báb 237, 951 34 Báb, ktorého správcom je Mgr. Ladislav Barát, so sídlom Školská 3, 49 01 Nitra, o
odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi Mgr. Ladislavovi Barátovi, so sídlom kancelárie Školská 3, 949
01 Nitra, odmenu v sume 199,16 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 2,30 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu Mgr. Ladislavovi
Barátovi, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume
201,46 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D
19/41-2016 do 3 dní 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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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ
preddavku - navrhovateľ do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd,
rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 zákona č.
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ďalej 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).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia
lehoty na podanie odvolania.
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 18.8.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K019734
Spisová značka: 27K/6/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Nitra,
Damborského č. 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Imrich Bitter, nar. 03.07.1967, bytom Štúrovo, F.
Rákocziho č. 1780/35, fyzická osoba oprávnená na podnikanie pod obchodným menom Imrich Bitter BICOMP, so
sídlom Štúrovo, F. Rákocziho č. 1780/35, IČO: 14427591, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka:
Imrich Bitter, nar. 03.07.1967, bytom Štúrovo,
F. Rákocziho č. 1780/35, fyzická osoba oprávnená na podnikanie pod obchodným menom Imrich Bitter BICOMP, so
sídlom Štúrovo, F. Rákocziho č. 1780/35, IČO: 14427591.
II.
Ustanovuje do funkcie správcu: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom: Bratislava,
Hviezdoslavovo námestie č. 25, IČO: 47245611.
III. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, na predpísanom tlačive v jednom rovnopise
správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn. 27K/6/2016. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / v ďalšom texte len ZoKR / ). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( §
28 ods. 6 ZoKR ). Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
IV. Ukladá správcovi povinnosť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu informovať veriteľov dlžníka: Imrich
Bitter, nar. 03.07.1967, bytom Štúrovo, F. Rákocziho č. 1780/35, fyzická osoba oprávnená na podnikanie pod
obchodným menom Imrich Bitter BICOMP, so sídlom Štúrovo, F. Rákocziho č. 1780/35, IČO: 14427591, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o
konkurznom konaní.
V. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

VI. Súd poučuje veriteľov, že prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, a to: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a13sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku
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Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
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Deň sa
vydania:
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
VI. Súd poučuje veriteľov, že prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, a to: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku
neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, vzor tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk> /.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. ( § 29 ods. 6 ZoKR ).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne ( § 28 ods. 4 ZoKR ).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva ( § 29 ods. 2
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky ( § 28 ods. 5 ZoKR ). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky ( § 29 ods. 3 ZoKR ).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate ( § 28 ods. 7, ods. 8 ZoKR ).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom
Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za
deň doručenia
sa165/2016
považuje nasledujúci deňKonkurzy
po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
Obchodný
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a reštrukturalizácie
Deň vydania: 25.08.2016
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 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 18.8.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K019735
Spisová značka: 31K/27/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PresTech, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 704 865, so sídlom
Nové Zámky, Dvorská cesta č. 8, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: PresTech, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36
704 865, so sídlom Nové Zámky, Dvorská cesta č. 8, takto
rozhodol
Súd opravuje výrokovú časť uznesenia č. k. 31K/27/2016-63 zo dňa 08.08.2016 tak, že označenie adresy sídla
kancelárie ustanoveného predbežného správcu má správne znieť: JUDr. Tomáša Pintéra, so sídlom kancelária :
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 19.8.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K019736
Spisová značka: 1K/33/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TOPAS, s.r.o. Stará Ľubovňa, so sídlom
Námestie svätého Mikuláša 17, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 31 709 559, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: TOPAS, s.r.o. Stará Ľubovňa, so sídlom Námestie svätého
Mikuláša 17, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 31 709 559.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť
o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
dlžníka zapísať do obchodného
a o zmene aregistra.
doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
15

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 165/2016
peňažné prostriedky, pohľadávky
z účtu
v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky, štátne
Obchodný vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
25.08.2016
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 19.8.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K019737
Spisová značka: 38K/35/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľov 1/ JUDr. Roman Hriadel, advokát so sídlom
Národná 806/16, Žilina, IČO 35 655 089 a 2/ COOP jednota Trenčín, spotrebné družstvo so sídlom Mierové námestie
19, 912 50 Trenčín, IČO 00 168 912, zast. Advokátskou kanceláriou JUDr. Danica Birošová, s.r.o. so sídlom
Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO 36 837 857, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ASO plus s.r.o. so sídlom
Stred 52, 017 01 Považská Bystrica, IČO 45 293 651, o návrhu dlžníka na odpustenie zmeškania lehoty na
vyjadrenie, takto
rozhodol
Návrh dlžníka na odpustenie zmeškania lehoty sa z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu n i e

je

je prípustné odvolanie (§ 357 CSP).

Okresný súd Trenčín dňa 18.8.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K019738
Spisová značka: 40K/17/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. v konkurze so sídlom Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO 31 575 706,
uznesením č.k. 40K/17/2014-1377 zo dňa 26.07.2016 potvrdil prevod pohľadávok na veriteľa Slovenská
konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, z pôvodného veriteľa Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 112 892,46 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 6/S-1až 6/S-117.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.08.2016.

Okresný súd Trenčín dňa 19.8.2016
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K019739
Spisová značka: 36K/41/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K - HOLZ spol. s.r.o., so sídlom 919
05 Trstín 540, IČO: 36 272 060, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
17157/T, správcom ktorého je JUDr. Peter Sopko, so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava, o návrhu
správcu zo dňa 08.07.2016 takto
rozhodol
Súd v y z ý v a konateľku úpadcu: K - HOLZ spol. s.r.o., so sídlom 919 05 Trstín 540, IČO: 36 272 060, Oľgu
Kalivodovú, bytom 919 05 Trstín č.540, aby v lehote 7 dní od doručenia tejto výzvy správcovi, JUDr. Petrovi Sopkovi,
so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava, poskytla ním požadovanú súčinnosť najmä, aby poskytla:
podrobný a položkovitý zoznam majetku úpadcu a jeho odhadovanú hodnotu (pre každú zložku
majetku samostatne), vrátane majetku neevidovaného v účtovníctve, v origináli v podobe ustanovenej vyhláškou
č.665/2005 Z.z.;
podrobný a položkovitý zoznam záväzkov úpadcu, spolu s vyčíslením jednotlivých záväzkov, vrátane
záväzkov neevidovaných v účtovníctve, v origináli v podobe ustanovenej vyhláškou č.665/2005 Z.z.;
podrobný
a položkovitý
zmluvný
prehľad
v origináli
v podobe
ustanovenej
vyhláškouvestníku
č.665/2005 Z.z..
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
a o zmene musia
a doplnení
zákonov na
svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
Súčasťou zmluvného prehľadu
byťniektorých
všetky zmluvy,
ktoré
ku dňu
zostavenia
zoznamu majetku a záväzkov
neboli ukončené, vrátane zmlúv s bankami a iných úverových alebo pôžičkových zmlúv, pracovných zmlúv, dohôd o
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prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nájomných zmlúv, zmlúv o odbere plynu, elektriny, vody, odvoz
smetí a obdobných služieb, zmlúv o poskytovaní telekomunikačných služieb, vrátane internetových služieb, mesačný

Kalivodovú, bytom 919 05 Trstín č.540, aby v lehote 7 dní od doručenia tejto výzvy správcovi, JUDr. Petrovi Sopkovi,
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majetku samostatne), vrátane majetku neevidovaného v účtovníctve, v origináli v podobe ustanovenej vyhláškou
č.665/2005 Z.z.;
podrobný a položkovitý zoznam záväzkov úpadcu, spolu s vyčíslením jednotlivých záväzkov, vrátane
záväzkov neevidovaných v účtovníctve, v origináli v podobe ustanovenej vyhláškou č.665/2005 Z.z.;
podrobný a položkovitý zmluvný prehľad v origináli v podobe ustanovenej vyhláškou č.665/2005 Z.z..
Súčasťou zmluvného prehľadu musia byť všetky zmluvy, ktoré ku dňu zostavenia zoznamu majetku a záväzkov
neboli ukončené, vrátane zmlúv s bankami a iných úverových alebo pôžičkových zmlúv, pracovných zmlúv, dohôd o
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nájomných zmlúv, zmlúv o odbere plynu, elektriny, vody, odvoz
smetí a obdobných služieb, zmlúv o poskytovaní telekomunikačných služieb, vrátane internetových služieb, mesačný
predpis platieb - preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv, ako aj zálohových platieb za plnenia a služby
spojené s užívaním bytu, zmluva o vedení účtovníctva, zmluva oprávňujúca na užívanie sídla úpadcu a podobne,
podrobný a položkovitý zoznam spriaznených osôb, ktorými sú: štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu, vedúci zamestnanec, prokurista alebo člen dozornej rady právnickej osoby úpadcu; fyzická
osoba alebo iná právnická osoba, ktorá má v právnickej osobe úpadcu kvalifikovanú účasť; štatutárny orgán alebo
člen štatutárneho orgánu, vedúci zamestnanec, prokurista alebo člen dozornej rady právnickej osoby uvedenej v
písmene b); blízka osoba fyzickej osoby uvedenej v písmenách a) až c); iná právnická osoba, v ktorej má právnická
osoba alebo niektorá z osôb uvedených v písmenách a) až d) kvalifikovanú účasť; v origináli v podobe ustanovenej
vyhláškou č.665/2005 Z.z.
výpisy z bankových účtov úpadcu za dobu 5 rokov spred začatia konkurzného konania, vrátane
aktuálneho výpisu z týchto účtov s uvedením aktuálneho zostatku
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr, ako posledná riadna individuálna účtovná závierka; ak bola individuálna účtovná závierka
predmetom overovania audítorom, k návrhu je povinný pripojiť aj správu audítora
súvahy a účtovné knihy za roky 2012-2015
stav hotovosti úpadcu
zoznam právnych úkonov (najmä zmlúv, dohôd o odklade splatnosti záväzkov, uznaní dlhov,
jednostranných započítaní pohľadávok, úkonov, ktorými úpadca zabezpečil svoje záväzky, ktorými sa vzdal svojho
práva alebo odpustil cudzí dlh, ktorými zvýhodnil inú osobu alebo ukrátil svojich veriteľov, a iných úkonov podľa §57
až 60 zákona č. 7/2005 Z.z.), ktoré úpadca urobil v posledných piatich rokoch pred vyhlásením konkurzu, a ktoré sa
týkajú súčasného alebo niekdajšieho majetku úpadcu, za účelom posúdenia ich odporovateľnosti
podklady k existujúcim súdnym, exekučným, daňovým, colným a trestným konaniam, a iným konaniam
alebo dobrovoľným dražbám týkajúcim sa úpadcu alebo majetku podliehajúceho konkurzu
informácie o právnych úkonoch a osobách, ktoré zabezpečili záväzky úpadcu voči tretím osobám
uvedenie pohľadávok úpadcu, ktoré sú premlčané, alebo u ktorých je možné predpokladať premlčanie
najneskôr do 31.12.2016
špecifikáciu veriteľov úpadcu, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie, s uvedením ich mena a priezviska /obchodného mena, bydliska/sídla,
a dátumu narodenia/identifikačného čísla, ak im bolo pridelené
uvedenie daní, pre ktoré je úpadca registrovaný, alebo pre ktoré bol registrovaný v posledných piatich
rokoch pred začatím konkurzného konania
daňové priznanie za roky 2014 a 2015
uvedenie poštovej adresy, e-mailu a telefónneho čísla, na ktorých možno konateľa úpadcu počas
pracovného dňa zastihnúť
uvedenie dňa, kedy sa úpadca dostal do predlženia
dôkaz o skutočnostiach, že konateľ úpadcu neporušil povinnosť podľa §11 ods.2 a 4 ZKR
údaj o tom, ktoré osoby viedli úpadcovi účtovníctvo v posledných piatich rokoch pred vyhlásením
konkurzu; v opačnom prípade súd nariadi predvedenie na súd, za účelom podania vysvetlenia alebo uznesením uloží
pokutu do 165.000 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.8.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K019740
Spisová značka: 36K/32/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Oláh, narodený 22.09.1986, bytom 925 62 Váhovce
402, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ján Oláh, narodený 22.09.1986, bytom 925 62 Váhovce 402.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ján Oláh, narodený 22.09.1986, bytom 925 62 Váhovce 402.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.8.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K019741
Spisová značka: 36K/31/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Röntgen, s.r.o., so sídlom Hliníky 6997/43, 919 35
Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 47 327 171, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka číslo: 32083/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho podania
doručeného súdu dňa 01.08.2016, a to tak, že
§
doloží mimoriadnu účtovnú závierku, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna
účtovná závierka; ak bola individuálna účtovná závierka predmetom overovania audítorom, k návrhu je povinný
pripojiť aj správu audítora inak, súd návrh navrhovateľa odmietne.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.8.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K019742
Spisová značka: 36K/4/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Turtev, narodený 01.11.1988,
Cintorínska 567/18, 931 01 Šamorín, správcom majetku ktorého je Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, paušálnu
odmenu vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.8.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K019743
Spisová značka: 36K/20/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ONEP, s.r.o., so sídlom Pekárska 11,
917 01 Trnava, IČO: 36 190 292, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 37578/T, správcom ktorého je JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie Kováčska 23, 931 01
Šamorín, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie Kováčska 23, 931 01
Šamorín, odmenu vo výške 663,88 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 177,49 eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

Učtáreň tunajšieho súdu
p o av doplnení
i n n á niektorých
vyplatiť predbežnému
správcovi
a úhradu preukázaných výdavkov
a oje
zmene
zákonov na svojom
webovomodmenu
sídle: www.justice.gov.sk
vo výške 841,37 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg.
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Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie Kováčska 23, 931 01
Šamorín, odmenu vo výške 663,88 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 177,49 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov
vo výške 841,37 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg.
D19 51/2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu
ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.8.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K019744
Spisová značka: 36K/7/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: TK Security s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08
Bratislava, IČO: 36 860 972, zas. Advokátska kancelária Mišík, s.r.o., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PEDRAZZOLI SLOVAKIA, spol. s.r.o., so sídlom Esterházyovcov 1407, 924
01 Galanta, IČO: 36 237 540, spoločnosti zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka číslo: 12065/T, zas. PAICEK LEGAL s.r.o., advokátska kancelária, Panská 17, 811 01 Bratislava, takto
rozhodol
I. Súd v r a c i a zložiteľovi preddavku TK Security s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 36 860
972 preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 15/2016 vo
výške 1.659,70 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
II. Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vrátiť zložiteľovi preddavku TK Security s.r.o., so sídlom
Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 36 860 972, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
evidovaného pod pol. reg. D19 15/2016 vo výške 1.659,70 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.8.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K019745
Spisová značka: 36K/20/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Juraj Škrabák, narodený
24.09.1979, bytom Zápotočná 1012, 908 41 Šaštín - Stráže, správcom ktorého je SKP, k.s., so sídlom kancelárie
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Juraj Škrabák, narodený
24.09.1979, bytom Zápotočná 1012, 908 41 Šaštín - Stráže, správcom ktorého je SKP, k.s., so sídlom kancelárie
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správcovi pokyn na speňaženie hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 216/2015 zo dňa 10.11.2015 pod položkou K024442 a to:
- osobné motorové vozidlo BMW 346/AP71/01, r.v. 2002, výrobné číslo: WBAAP71010JL41440, Stav: pojazdná,
ŠPZ: SE 907BR, súpisová hodnota majetku: 1 700,00,-€
predajom v ponukovom konaní v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR zverejnením v Obchodnom vestníku za
nasledovných podmienok:
1.
Povinnosti správcu.
1.1.
Správca je povinný zabezpečiť zverejnenie oznámenia o verejnom ponukovom konaní spolu s výzvou
správcu na predkladanie ponúk v Obchodnom vestníku a na svojej úradnej tabuli s týmto minimálnym obsahom:
označenie ponúkaných vecí a práv nezameniteľným spôsobom, určenie minimálnej akceptovateľnej ceny najvyššej
ponuky v jednotlivých kolách ponukového konania, začiatok a koniec lehoty na podávanie ponúk, spôsob a miesto
predkladania ponúk, spôsob a lehotu vyhodnocovania ponúk.
1.2.
Správca je povinný vytvoriť vhodné podmienky pre záujemcov o obhliadku ponúkanej hnuteľnej veci v
primeranej lehote a termínoch pred konaním ponukového konania a je povinný poskytnúť záujemcom všetky
relevantné informácie o ponúkanej peňažnej pohľadávke.
2.
Základné ustanovenia.
2.1.
Predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty bude inzerovaný v Obchodnom vestníku v rozsahu
ako je uvedené v bode III. v znení prípadných doplnení a aktualizácií.
2.2.
Predaj bude uskutočňovaný výzvou správcu na predkladanie ponúk zo strany záujemcov o
nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty (ďalej len „záujemca“) a následným uzatvorením kúpnych
zmlúv prijatím ponuky záujemcu správcom za podmienok ďalej určených.
2.3.
Riadne podaná je ponuka, ktorá je v súlade so všetkými náležitosťami ďalej uvedenými.
2.4.
Záujemca, ktorý bude vyhodnotený ako úspešný správcom v rámci speňažovania majetku
podliehajúceho konkurzu je povinný zaplatiť nim ponúknutú kúpnu cenu, odplatu za veci, práva a majetkové hodnoty
podliehajúce konkurzu najneskôr do dňa podpisu kúpnej zmluvy
3.
Podmienky verejného ponukového konania.
3.1.
Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní bude v 1. kole ponukového konania navrhnutie
kúpnej ceny predmetného majetku v minimálnej výške 100 % z hodnoty tohto majetku zapísanej v súpise majetku
všeobecnej podstaty
3.2.
podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní bude v 2. kole ponukového konania navrhnutie
kúpnej ceny predmetného majetku v minimálnej výške 70 % z hodnoty tohto majetku zapísanej v súpise majetku
všeobecnej podstaty,
3.3.
Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní bude v 3. kole ponukového konania navrhnutie
kúpnej ceny predmetného majetku v minimálnej výške 40 % z hodnoty tohto majetku zapísanej v súpise majetku
všeobecnej podstaty,
3.4.
V prípade, že nedôjde k predaju majetku spôsobom uvedeným vyššie v rámci 3 kôl ponukového
konania, v 4. kole ponukového konania sa stane víťazom záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu
4.
Náležitosti ponuky.
4.1.
Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu určenú v inzeráte, v jednej neporušenej zalepenej obálke, s výrazným označením „Juraj Škrabák“ neotvárať“ tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú v inzeráte.
4.2.
Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty určenej v inzeráte, sa nebudú považovať za
riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky
odmietne ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
4.3.
Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
predaja, inak na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ.
4.4.
Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania oznámením
výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením kúpnej zmluvy so
správcom. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
5.
Obsah ponuky.
5.1.
Označenie záujemcu,
5.2.
Označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v súpise všeobecnej
podstaty,
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5.
Obsah ponuky.
5.1.
Označenie záujemcu,
5.2.
Označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v súpise všeobecnej
podstaty,
5.3.
Návrh kúpnej ceny, odplaty v eurách a doklad o poukázaní 30 % z ponúknutej kúpnej ceny na číslo
účtu úpadcu uvedené v inzeráte.
5.4.
Aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní v
čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie,
5.5.
Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou.
5.6.
V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
5.7.
V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne
overené plnomocenstvo.
6.

Vyhodnotenie ponúk.

6.1.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania
pri vyhodnotení ponukového konania sa nebude brať zreteľ.
6.2.
Správca predloží po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, ktorá bude publikovaná v inzeráte,
neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do dňa otvárania obálok príslušnému orgánu, kde sa otvoria a
vyhotoví sa o tom úradný záznam.
6.3.
Následne správca preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky
určené v podmienkach ponukového konania.
6.4.
Ponuky doručené v lehote určenej v inzeráte a spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania
správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
6.5.
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach
ponukového konania ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode ponúk má prednosť záujemca,
ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako celku, alebo v ucelených častiach.
6.6.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
6.7.
Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote určenej
v inzeráte.
6.8.
Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy za podmienok určených v
ponuke víťazného záujemcu.
6.9.
K uzavretiu zmluvy s víťazným záujemcom príslušný orgán nevydáva osobitný pokyn resp. súhlas.
6.10.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu odmietne uzatvoriť
kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom rozsahu v čas podľa pokynu správcu,
má tento nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 30 % kúpnej ceny ponúknutej záujemcom.
7.
Spoločné ustanovenia.
7.1.
Správca je oprávnený určiť ďalšie podrobnosti verejného ponukového konania neupravené týmto
záväzným pokynom, pričom týmto určením nesmie neprimeraným spôsobom obmedziť záujemcov o ponuku v
ponukovom konaní.
7.2.
Správca je povinný určiť podmienky, ktorých určenie správcovi zveruje tento záväzný pokyn.
7.3.
V prípade neúspešnosti ponukového konania správca opätovne požiada príslušný orgán o udelenie
záväzného pokynu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.8.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K019746
Spisová značka: 36K/9/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Renáta Fogasová, narodená
23.08.1983, bytom Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda, správcom majetku ktorého je Mgr. Daniel
Poturnay, so sídlom kancelárie Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo, o odmene správcu za výkon funkcie do
konania prvej schôdze veriteľov, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: Mgr. Daniel Poturnay, so sídlom kancelárie Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo,
paušálnu odmenu vo výške 796,66 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.8.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K019747
Spisová značka: 36K/16/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Svetlana Omastová, narodená
25.04.1967, trvale bytom Ľ. Svobodu 1359/14, Senica, správcom ktorého je JUDr. Alexander Floriš, so sídlom
kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.8.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K019748
Spisová značka: 2K/2/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Jaroslav Haliena, nar.
17.01.1958, bytom Osloboditeľov 938/21, 038 52 Sučany, ktorého správcom je: SKP, k.s., so sídlom kancelárie
Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny do
konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Priznáva správcovi: SKP, k.s., so sídlom kancelárie Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, 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 18.8.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca, v.z. JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K019749
Spisová značka: 3K/33/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Daniel Budinský, nar. 7.5.1975, bytom
Ľubochňa 274, 034 91, správcom ktorého je JUDr. Radovan Birka, so sídlom kancelárie Plavisko 7, 034 01
Ružomberok, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 25.08.2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Daniel Budinský, nar. 7.5.1975, bytom
Ľubochňa 274, 034 91, správcom ktorého je JUDr. Radovan Birka, so sídlom kancelárie Plavisko 7, 034 01
Ružomberok, takto
rozhodol
Určuje správcovi JUDr. Radovanovi Birkovi, so sídlom kancelárie Plavisko 7, 034 01 Ružomberok paušálnu odmenu
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 18.8.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K019750
Spisová značka: 3K/14/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Baculák, nar. 6.5.1991, bytom
Malá 66/5, 022 01 Čadca , správcom ktorého je Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01
Brezovica, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát
spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku
koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred jeho
predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné
náležitosti a prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 18.8.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K019751
Spisová značka: 3K/14/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Baculák, nar. 6.5.1991, bytom
Malá 66/5, 022 01 Čadca , správcom ktorého je Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01
Brezovica, takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Malá 66/5, 022 01 Čadca , správcom ktorého je Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01
Brezovica, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplatený na účet Okresného súdu Žilina dňa 18.7.2016 a
vedený pod číslom účtovného dokladu 31/7-16.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.
Okresný súd Žilina dňa 18.8.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K019752
Spisová značka: 3K/3/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARCER s.r.o., so sídlom 023 55,
Vysoká nad Kysucou 148, IČO: 47 590 599, správcom ktorého je Ing. Elena Fioleková, so sídlom kancelárie
Mudroňova 43, 036 01 Martin, takto
rozhodol
O p r a v u j e výrokovú časť a odôvodnenie uznesenia č.k. 3K/3/2016-80 zo dňa 22.7.2016, zverejneného v
Obchodnom vestníku č. 146/2016 zo dňa 29.7.2016 tak, že výška preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu je 1.659,70 eur.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Žilina dňa 18.8.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K019753
Spisová značka: 3K/12/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Michal Keppert, nar. 9.11.1980. bytom
Petzvalova 8502/43D, 010 15 Žilina, správcom ktorého je Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, so sídlom kancelárie
Jesenského 29, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát
spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku
koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred jeho
predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné
náležitosti a prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
podľa s
zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
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činnostirepubliky
postupovať
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a všetky
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doplnení
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strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Obchodný vestník 165/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 25.08.2016
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred jeho
predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné
náležitosti a prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 18.8.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K019754
Spisová značka: 3K/12/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Michal Keppert, nar. 9.11.1980. bytom
Petzvalova 8502/43D, 010 15 Žilina, správcom ktorého je Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, so sídlom kancelárie
Jesenského 29, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplatený na účet Okresného súdu Žilina dňa 25.5.2016 a
vedený pod číslom účtovného dokladu 61/5-16.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.
Okresný súd Žilina dňa 18.8.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
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K019755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Mráz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Mičiná 211, 974 01 Horná Mičiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/46/2016 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/46/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Tomáš Mráz, nar.:
14.02.1975, trvale bytom Horná Mičiná 211, 974 01 Horná Mičiná (ďalej len „Úpadca“) oznamujem, že na majetok
Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 03.08.2016, sp. zn. 4K/46/2016, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 154/2016 dňa 10.08.2016 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bol ustanovený JUDr.
Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaný v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej aj len ako „Správca“).
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Tomáš Mráz, born on 14.02.1975, domciled in Horná Mičiná 211, 974 01 Horná Mičiná, our duty is to inform you,
that the District Court in Banská Bystrica dated 03.08.2016, No. 4K/46/2016, and promulgated in the Commercial
bulletin No. 154/2016 from 10.08.2016 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr.
Juraj Rybár, seated in Stráž 223, 960 01 Zvolen as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, 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 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor 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 trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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).
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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; therwise 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 name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the 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 Zvolene, 11.08.2016
In Zvolen, 11.08.2016
JUDr. Juraj Rybár, správca úpadcu
JUDr. Juraj Rybár, trustee of the bankrupt
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K019756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Mráz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Mičiná 211, 974 01 Horná Mičiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/46/2016 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/46/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca úpadcu Tomáš Mráz, nar.:
14.02.1975, bytom Horná Mičiná 211, 974 01 Horná Mičiná oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu
nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +42145 5240 200 alebo na e-mail:
spravca@akrybar.sk
JUDr. Juraj Rybár, správca

K019757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Polčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 182/2, 94901 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/69/2015 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/69/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra správca úpadcu Marián
Polčík, nar.: 08.09.1977, bytom Záhradná 182/2, 949 01 Nitra týmto v zmysle § 76 a § 69 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Home Credit Slovakia,
a.s., so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36 234 176, číslo zabezpečenej pohľadávky: 16
Hnuteľné veci:

Číslo
Popis
položky

1

Počet
Výrobné číslo
ks

Osobné
vozidlo
zn.
RENAULT
MODUS
1
P/JPV/JP0V05;
zdvihový
objem valcov 1598.0 m³

Evidenčné Rok
Stav
Spoluvlastnícky Súpisová
číslo
výroby opotrebovanosti podiel
hodnota v €

VF1JP0V0532630900 PD 720EN 2005

neznámy

1/1

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca
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K019758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VARA 7, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 7, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 914 971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Kubriková, PhD.
Sídlo správcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2012 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

VEC: Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate podľa §96 ods. 2 ZKR
Správca úpadcu týmto v súlade s §96 ods. 2 ZKR oznamuje zostatvenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate a zámer zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty. Dotknuté osoby sú oprávnené do 30 dní odo dňa
zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku nahliadať do zostaveného zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate u správcu a v uvedenej lehote namietať u správcu poradie pohľadávky proti podstate svojím
podaním na predpísanom tlačive. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť
vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada (§96 ZKR v platnom znení).

K019759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Fabiankovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tŕnistá 2002/10, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.1.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2015 - S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V zmysle ust. § 81 ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty - JUDr. Vlasta Suchanová, Podzámska 32, Nové
Zámky, úpadcu Adam FABIANKOVIČ, nar. 7.7.1992, bytom Tŕnistá 2002/10, Nitra po predchádzajúcom súhlase
zástupcu veriteľov zo dňa 12.8.2016 vylučuje zo všeobecnej konkurznej podstaty majetku úpadcu:
- peňažnú pohľadávku voči Martin Strunga, nar. 2.12.1971 - zmluva o pôžičke alebo bezdôvodné obohatenie - v
sume 7 200,- eur, zverejnené v OV č. 211/2015 dňa 3.11.2015 pod K023866.
Správca týmto v zmysle § 81 ods. 5 ZKR, vyzýva konkurzných veriteľov úpadcu Adam FABIANKOVIČ, nar.
7.7.1992, bytom Tŕnistá 2002/10, Nitra, ktorí majú záujem o vyššie uvedený majetok vylúčený zo súpisu, aby v
lehote 60 dní od zverejnenia tohto oznamu kontaktovali správu.
V zmysle § 81 ods. 5 ZKR prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veiteľa sa nezapočítava do uspokojenia jeho
pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu podľa § 81 ods. 2 ZKR neprejavil
záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca
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K019760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Gall - GALLON
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaľkovská 11, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 904 051
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Petrovianská 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/39/2011 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/39/2011
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca úpadcu Andrej Gall - GALLON, s miestom podnikania Vaľkovská 11, 080
01 Prešov, IČO: 34 904 051, týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška
pohľadávky veriteľa: D.A.S. Rechtsschutz AG, Prievozská 4C, 821 09 Bratislava, IČO: 47 250 569, Slovenská
republika, celková prihlásená suma pohľadávky vrátane príslušenstva: pod por. č. 1): 212,73,- € titulom uzatvorenia
s D.A.S. poisťovňou právnej ochrany dňa 19.8.2004 poistnú zmluvu č. 0026981, poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 120.
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

K019761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Gall - GALLON
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaľkovská 11, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 904 051
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Petrovianská 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/39/2011 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/39/2011
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca úpadcu Andrej Gall - GALLON, s miestom podnikania Vaľkovská 11, 080
01 Prešov, IČO: 34 904 051, týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška
pohľadávky veriteľa: D.A.S. Rechtsschutz AG, Prievozská 4C, 821 09 Bratislava, IČO: 47 250 569, Slovenská
republika, celková prihlásená suma pohľadávky vrátane príslušenstva: pod por. č. 1): 197,13,- € titulom platobného
rozkazu vydanom na OS v Prešove dňa 26.11.2008 – 19Rob/452/2008; v rámci exekučného konania nedošlo
k vymoženiu predmetnej pohľadávky, poradie pohľadávky: Iná pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 121.
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca
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K019762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vyrobík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Korňa 451, 023 21 Korňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2012 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu: Ján Vyrobík, nar. 16.01.1966, bytom Nižná Korňa 451, 023 21 Korňa, v zmysle ustanovenia §28
ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška pohľadávky veriteľa: EOS KSI
Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, iná pohľadávka, v celkovej sume 2 227,98
EUR, ktorá bola dňa 15.08.2016 zapísaná do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K019763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Spodniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 38, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1978
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K/57/2013 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/57/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota,
správca úpadcu: Peter Spodniak, nar. 05.04.1978, bytom Šoltésovej 38, 963 01 Krupina v súlade so záväzným
pokynom príslušného orgánu udeleným dňa 18.08.2016 a podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, vyhlasuje 5. kolo
verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho úpadcovi.
Ide o majetok úpadcu, zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku
č. 11/2014 dňa 17.01.2014 pod položkou K000951 s prihliadnutím na vylúčenie pol. č. 22 a 24 zo súpisu, pričom sa
jedná o nasledovný hnuteľný majetok:
Súbor hnuteľných vecí:
Popis

Rok nadob.

Stav
opotr.

2. Komoda
trojskrinková

2012

zach.,
funkčná

3. Komoda
trojšuflíková

2012

zach.,
funkčná

4. Skrinka
sektorová

2012

zach.,
funkčná

5. Stolík pod
televízor

2012

zach.,
funkčný

6. Televízor

Adresa
J. Kozáčeka 12
Zvolen
J. Kozáčeka 12
Zvolen
J. Kozáčeka 12
Zvolen
J. Kozáčeka 12
Zvolen

Spoluvl.
podiel

Súp. hodnota

1/1

25,- €

1/1

25,- €

1/1

25,- €

1/1

25,- €

J. Kozá-
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6. Televízor
PANASONIC
s LED
podsvietením

2012

zach.,
funkčný

7. DVD prehrávač
SENCOR

2012

opotr.

8. Trojmiestna
pohovka

2012

opotr.

9. Konferenčný
stolík

2012

zach.,
funkčný

10. Lampa stojanová
ozdobná

2012

zach.,
funkčná

11. Skriňa s posuvnými
dverami

2012

zach.,
funkčná

12. Manželská posteľ
s madracom

2012

zach.,
funkčná

13. Nočný stolík
- 2ks

2012

zach.,
funkčné

14. Stôl do pracovne

2012

zach.,
funkčný

15. Komoda
s dvierkami

2012

zach.,
funkčná

16. Knihovnička
policová vysoká

2012

zach.,
funkčná

17. Malý písací
stolík

2012

zach.,
funkčný

18. Tlačiareň
SAMSUNG
ML 1210

2010

opotr.,
zastar.

19. Počítač skriňový

2010

opotr.,
zastar.

20. Monitor
SAMSUNG,
35 uhlopr.

2012

opotr.,
zastar.

21. Práčka ZANUSSI

2012

zach.,
funkčná

23. Chladnička
ELEKTROLUX

2011

zach.,
funkčná

25. Mikrovlnná
rúra AEG

2012

zach.,
funkčná

26. Stôl s troma
stoličkami

2010

opotr.

J. Kozáčeka 12
Zvolen
J. Kozáčeka 12
Zvolen
J. Kozáčeka 12
Zvolen
J. Kozáčeka 12
Zvolen
J. Kozáčeka 12
Zvolen
J. Kozáčeka 12
Zvolen
J. Kozáčeka 12
Zvolen
J. Kozáčeka 12
Zvolen
J. Kozáčeka 12
Zvolen
J. Kozáčeka 12
Zvolen
J. Kozáčeka 12
Zvolen
J. Kozáčeka 12
Zvolen
J. Kozáčeka 12
Zvolen
J. Kozáčeka 12
Zvolen
J. Kozáčeka 12
Zvolen
J. Kozáčeka 12
Zvolen
J. Kozáčeka 12
Zvolen
J. Kozáčeka 12
Zvolen
J. Kozáčeka 12
Zvolen

Deň vydania: 25.08.2016

1/1

180,- €

1/1

15,- €

1/1

35,- €

1/1

15,- €

1/1

20,- €

1/1

80,- €

1/1

80,- €

1/1

20,- €

1/1

30,- €

1/1

30,- €

1/1

30,- €

1/1

15,- €

1/1

30,- €

1/1

40,- €

1/1

15,- €

1/1

80,- €

1/1

50,- €

1/1

20,- €

1/1

30,- €

Spolu v súpisovej hodnote: 915,- €.
Podmienky verejného ponukového konania:
Hnuteľné veci pod pol. 2-26 je možné kúpiť ako celok – súbor hnuteľných vecí. Záujemcovia predložia ponuku
v zalepenej obálke označenej „konkurz 2K/57/2013 – neotvárať“ na adresu správcu Reštrukturalizácie a konkurzy
RS, v. o. s., Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota.
Rozhoduje najvyššia ponúknutá cena, ktorá nesmie byť neprimeraná. Primeranosť ponuky bude
posudzovať zástupca veriteľov, ktorého posúdenie bude pre správcu záväzné.
Na podávanie ponúk je určených 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. V prípade ak posledný deň lehoty na podávanie ponúk pripadne na deň pracovného pokoja alebo
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prihliadať. V prípade ak posledný deň lehoty na podávanie ponúk pripadne na deň pracovného pokoja alebo
sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň. Lehota sa považuje za skončenú o 14.00 hod.
posledný deň lehoty.
Náležitosti ponuky: presné označenie subjektu záujemcu vrátane preukázania právnej subjektivity o kúpu (FOmeno, priezvisko, bydlisko, kópia OP, kópia živnostenského listu ak je podnikateľ, PO-obchodné meno, sídlo, IČO,
výpis z OR nie starší ako 3 mesiace), presné označenie predmetu kúpy, výšku navrhnutej kúpnej ceny.
Ohliadka predmetov sa uskutoční po dohode so správcom (e-mail: judr.andrasiova@rsnet.sk, tel. č. 0905 731 345)
Otváranie obálok sa uskutoční správcom do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk vykoná správca. O týchto úkonoch správca spíše zápisnicu. Víťazom verejného ponukového
konania sa stane záujemca, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
a zástupca veriteľov odsúhlasil predloženú ponuku. Úspešný záujemca bude vyzvaný na uzavretie kúpnej zmluvy
a zaplatenie kúpnej ceny. V prípade zhodnosti ponúk budú záujemcovia vyzvaní správcom na zvýšenie ponúk,
víťazom sa stane účastník, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.
V Rimavskej Sobote, dňa 22.08.2016
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca

K019764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KCK TRADING s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Učňovská 10, 040 15 Košice - Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 569 475
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Stojka
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/4/2016 S1360
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/4/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, ako správca úpadcu: KCK TRADING
s.r.o., IČO: 44 569 475, so sídlom: Učňovská 10, 040 15 Košice - Šaca v zmysle ustanovenia § 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 ako „ZKR") zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 28.09.2016 o 09:00 hod. v
priestoroch kancelárie správcu na adrese Werferova 1, 040 11 Košice
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1.Otvorenie
2.Správa
3.Voľba
4.Rozhodovanie
5.Záver

o
o

výmene

stave
Zástupcu
správcu
v

konkurzného
zmysle

ust.

§

36

konania
veriteľov
ZKR

Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 08:50 hod. Veriteľ je povinný predložiť pri prezentácii doklad totožnosti,
právnické osoby originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu notársky overeným plnomocenstvom, resp. poverením na zastupovanie.
JUDr. Jaroslav Stojka, správca
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K019765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Gall - GALLON
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaľkovská 11, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 904 051
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Petrovianská 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/39/2011 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/39/2011
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca úpadcu Andrej Gall - GALLON, s miestom podnikania Vaľkovská 11, 080
01 Prešov, IČO: 34 904 051, týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška
pohľadávky veriteľa: D.A.S. Rechtsschutz AG, Prievozská 4C, 821 09 Bratislava, IČO: 47 250 569, Slovenská
republika, celková prihlásená suma pohľadávky vrátane príslušenstva: pod por. č. 1): 57,93,- € titulom platobného
rozkazu vydanom na OS v Senici dňa 26.06.2008 – 7Ro/83/2008; nedošlo k vymoženiu úrokov z omeškania vo
výške 8,50% ročne od 21.12.2007 do 18.5.2010, poradie pohľadávky: Iná pohľadávka; uvedená pohľadávka bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 122.
iTRUSTee Restructuring, k.s., úpadcu

K019766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Spodniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 38, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1978
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K/57/2013 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/57/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
správca úpadcu: Peter Spodniak, nar. 05.04.1978, bytom 963 01 Krupina, Šoltésovej 38 podaním zo dňa
10.08.2016 požiadal zástupcu veriteľov EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava o vylúčenie
majetku zo súpisu, ktorý patrí do všeobecnej podstaty a jeho súpis bol zverejnený v OV č. 11/2014 zo dňa
17.01.2014 pod č. K000951, s prihliadnutím na vylúčenie položiek č. 22 a 24 zo súpisu všeobecnej podstaty.
Dňa 22.08.2016 bol správcovi doručený záväzný pokyn zo dňa 18.08.2016 v tomto znení:
Veriteľ EOS KSI Slovensko, s.r.o.,Pajštúnska 5 Bratislava, IČO: 35 724 803 ukladá
záväzný pokyn na speňažovanie majetku:
Zástupca veriteľov ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 82 ods. 2 písm. a) ZKR ukladá správcovi úpadcu
záväzný pokyn v zmysle ustanovenia § 83 ods. 1 písm. a) ZKR na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu, ktorý bol zverejnený v OV č. 11/2014 zo dňa 17.01.2014 pod č. K000951 s prihliadnutím na vylúčenie
položiek č. 22 a 24 zo súpisu všeobecnej podstaty, a to speňažiť ho ako súbor hnuteľných vecí formou ponukového
konania zverejneného v Obchodnom vestníku v súlade s ustanovením § 92 ods. 1 písm. d) ZKR za najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu, ktorá však nesmie byť neprimeraná. Primeranosť ponuky bude posudzovať zástupca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponúknutú kúpnu cenu, ktorá však nesmie byť neprimeraná. Primeranosť ponuky bude posudzovať zástupca
veriteľov, ktorého posúdenie bude pre správcu záväzné.
V Rimavskej Sobote 22.08.2016
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.

K019767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roľnícke družstvo PRIETRŽ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prietrž 176, 906 11 Prietrž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 590 053
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2015 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/18/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 6
Typ súpisovej zložky majetku: PENIAZE V BANKE
Popis súpisovej zložky majetku: peniaze na účte
Súpisová hodnota: 1598,56 €
Deň zápisu majetku do súpisu: 22.8.2016
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods 1 písm a) zákona č. 7/2005 ZKR

K019768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Križo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Ertla 5, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1965
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2016 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica
zo zasadnutia zástupcu veriteľov úpadcu Juraj Križo, nar. 21.08.1965, bytom D. Ertla 5, 960 01 Zvolen
sp. zn.: 2K/27/2016 S1577
Termín konania:

19.08.2016

Začiatok konania:

10:50 hod.

Miesto konania:

kancelária správcu, Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
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Predseda schôdze: správca – Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Prítomní na schôdzi: JUDr. Andrea Andrášiová – za správcu
Ing. Monika Drugdová – za správcu
Zástupca veriteľov:
1. Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zastúpený: Advokátska
kancelária Mária Grochová a partneri s.r.o., so sídlom Bočná 10, 040 01 Košice, IČO: 36 863 017, zastúpená:
JUDr. Nicola Hlaváčiková
Program schôdze:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Dohodnutie spôsobu komunikácie so správcom
3. Záver
Ad 1) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zástupcu veriteľov, ktorý v malom konkurze vykonáva pôsobnosť veriteľského výboru, otvoril o 10:50
hod. zástupca veriteľov. Zástupca veriteľov skonštatoval, že bol zákonným spôsobom oboznámený s konaním
zasadnutia zástupcu veriteľov
Ad 2) Dohodnutie spôsobu komunikácie so správcom
Zástupca veriteľov odsúhlasuje správcovi e-mailovú komunikáciu.
Ad 3) Záver
Zasadnutie veriteľov skončené o 11.00 hod.
.......................................
za zástupcu veriteľov

K019769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVENTEX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 12, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 528 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2014-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

- Peňažná pohľadávka z obchodného styku voči Štefan Liška - Foxmont v sume 204,99 eur - 07/2016
- Kreditný úrok za obdobie mesiaca 07/2016 vo výške 0,13 eur

JUDr. Vlasta Suchanová, správca
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K019770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Šelestiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.F. Scherera 4799/36, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kontšeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/56/2015 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/56/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Oľga Kontšeková, správca úpadcu: Matúš Šelestiak, nar. 17.03.1982, E.F. Scherera 4799/36, 92101
Piešťany, t. č. v Ústave na výkon väzby Ilava týmto podľa ustanovenia § 76 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. hnuteľná vec: pištoľ samonabíjacia, Grand Power, typ: K100, kal. 9 MM Luger, v. č.: E003665, súpisová hodnota
50,- €,
2. hnuteľná vec: guľovnica samonabíjacia, ČZ Uherský Brod, typ: CZ858Tactical, kal. 7,62x39, v. č.: 12640E858,
súpisová hodnota 150,- €,
3. hnuteľná vec: Revolver, Taurus, typ: M 85, kal. 38 Special, v. č.: RE55941, súpisová hodnota 100,- €,
4. hnuteľná vec: malokalibrovka samonabíjacia, GSG, typ: GSG-5, kal. 22 LR, v. č.: B022541, súpisová hodnota
50,- €,
JUDr. Oľga Kontšeková, správca

K019771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Oľga Majerníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hankovce 20, 067 12 Hankovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/29/2013 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/29/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie
JUDr. Martin Kirňak, správca úpadcu Ing. Oľgy Majerníkovej, nar. 21.04.1981, bytom 067 12 Hankovce 20 v
súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku podliehajúcemu
konkurzu za minimálnu kúpnu cenu 1.700,- Eur t.j. vyhlasuje ponukové konanie na podávanie návrhov na
uzavretie Kúpnej zmluvy.

Podmienky ponukového konania: Predmetom Kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k hnuteľným
veciam zapísaným do súpisu majetku:
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

38

Obchodný vestník 165/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.08.2016

Súpisová zložka majetku: 1. hnuteľná vec; motorové vozidlo zn. Renault Master ŠPZ: HE 154 BM, rok výroby
1996, súpisová hodnota 4.000,- Eur

Zábezpeka: Správca bude pred uzavretím zmluvy o predaji podniku požadovať od úspešného záujemcu zloženie
zábezpeky vo výške ½ odplaty za predaj hnuteľnej veci Úpadcu t.j. 850,- Eur. Odplatu za predaj hnuteľnej veci
nebude možné uhradiť započítaním vzájomných pohľadávok.

Spôsob podávania návrhov: návrhy treba doručiť správcovi na adresu Vajanského 43, 080 01 Prešov v zalepenej
obálke s označením „Ponukové konanie – 1K/29/2013 – Neotvárať“ najneskôr do uplynutia lehoty na podávanie
návrhov.

Lehota na podávanie návrhov: 15 dní odo dňa zverejnenia podmienok ponukového konania v Obchodnom
vestníku; podmienky ponukového konania sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku.

Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:
a. meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty,
b. vymedzenie predmetu Kúpnej zmluvy (t.j. hnuteľných vecí)
c. navrhovanú kúpnu cenu za predmet Kúpnej zmluvy v eurách
d. dátum a podpis navrhovateľa

Navrhovaná kúpna cena musí byť najmenej vo výške súpisovej hodnoty danej súpisovej zložky majetku.
Navrhovateľ môže návrhom doručeným vyhlasovateľovi podávať ponuky na jednu, viaceré, ako aj na všetky
súpisové zložky majetku.

Prílohami návrhu sú:
a. kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným
zákonom, do ktorej je navrhovateľ zapísaný; výpis nesmie byť starší ako šesť mesiacov,
b. kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom.

Návrh nemožno odvolať po jeho doručení. Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu možno opraviť do uplynutia
lehoty na podávanie návrhov.
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Návrh možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jeho obsah zodpovedá zverejneným podmienkam
ponukového konania. Do ponukového konania nemožno zahrnúť návrh, ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na
podávanie návrhov.

Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

Ak viacero návrhov spĺňa požiadavky, vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.

Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.

Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku.

Vyhlasovateľ upovedomí účastníkov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich návrhy sa
odmietli, a to prostredníctvom elektronickej pošty v lehote 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie
návrhov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové konanie
zrušiť.

Vybraný účastník je povinný uzavrieť s vyhlasovateľom Kúpnu zmluvu v lehote určenej ním v oznámení o prijatí
vybraného návrhu.

Miestom uzavretia Kúpnej zmluvy je kancelária vyhlasovateľa na adrese Vajanského 43, 080 01 Prešov.

Ďalšie informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese spravca.kirnak@gmail.com

K019772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ORVIS družstvo Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská cesta 10, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 594 270
Titul, meno a priezvisko správcu:
Soňa Géciová, JUDr.
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2016 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zrušení schôdze veriteľov
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JUDr. Soňa Géciová, správca úpadcu ORVIS družstvo Košice so sídlom: Opatovská cesta 10, 040 01 Košice,
oznamuje, že ruší termín prvej schôdze konkurzných veriteľov, ktorá bola zvolaná na deň 23.08.2016 o 14.00 hod.
v priestoroch kancelárie správcu Štúrova 44, 040 01 Košice z dôvodu práceneschopnosti správcu.
Košice, 22.08.2016

JUDr. Soňa Géciová, správca

K019773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Hažuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 971/55, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský
Sídlo správcu:
Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: S 816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/22/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

A.
Označenie dražobníka:

Dražobná spoločnosť, a.s.

Sídlo:

Zelinárska 6, 821 08 Bratislava

IČO:

35 849 703

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 3070/B

Označenie
navrhovateľa:
Adresa:

JUDr. Peter Rychnavský, – správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Andrej Hajžuš, nar. 12.04.1960, Sadová
971/55, 066 01 Humenné,
Ulica Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou

Zapísaný:

v zozname správcov MS SR pod č. S816

B.
Miesto konania dražby:

Hotel LINEAS s.r.o., Budovateľská 14, Prešov – miestnosť „Salónik I.“

Dátum konania dražby:

26.09.2016

Čas konania dražby:

13.40 hod.

Dražba:

Prvé kolo dražby

C.
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor, okres Humenné, obec Humenné,
k.ú. Humenné na LV č. 4208
Ide o nehnuteľnosti:
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Ide o nehnuteľnosti:
Pozemky, parcely reg. „C“
·
parcelné číslo 897/1 – záhrady o výmere 492 m2,
·
parcelné číslo 897/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2,
·
parcelné číslo 898/1- zastavané plochy a nádvoria o výmere 350 m2.
Predmet
dražby:

Stavba:
Rodinný dom súp. č. 971 postavený na parcele reg. „C“ č. 898/1 prístavba k rodinnému domu súp. č. 971 postavená na parcele
reg. „C“ č. 897/3
Garáž súp. č. 4889 postavená na parcele reg. „C“ č. 898/1
Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané do KN: plot čelný na parc. reg. „C“ č. 898/1, plot
v záhrade na parc. reg. „C“ č. 897/1, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, plynová prípojka, spevnená
plocha – betónová dlažba, spevnená plocha zo zámkovej dlažby, spevnené plocha pred garážou, vonkajšie schody pri RD,
vonkajšie schody pri bazéne, skleník, oporný múr za RD a pod.
Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží.“

D.
Rodinný dom súp. č. 971 na parc. reg. „C“ 898/2 Humenné:
Rodinný dom súp. č. 971, postavený na parc. č. 898/1 v zastavanom území okresného mesta Humenné, k.ú. Humenné.
Prístup k domu je zjazdom z vedľajšej asfaltovej komunikácie ulice Sadová s blízkym napojením na ulicu Osloboditeľov a na
štátnu cestu v smere Medzilaborce, Sninu, Prešov a Michalovce je tu možné sa napojiť na vzdušnú elektrickú rozvodnú sieť
mesta, na verejný STL rozvod plynu, na verejný vodovod, kanalizáciu a na telefónnu sieť.
Rodinný dom je 3 podlažbý, kde suterén a prízemie boli realizované v roku 1963, prístavba zádveria a nadstavba boli
zrealizované v roku 1993.
Objekt je situovaný v obytnej lokalite na vedľajšej ulici Sadová v uličnej zástavbe samostatne stojacich rodinných domov,
v okrajovej severozápadnej časti mesta Humenné. Rodinný dom sa nachádza v lokalite s individuálnou bytovou výstavbou, je
osadený v svahovitom teréne, kde podlaha suterénu je nad úrovňou prístupovej cesty, nad suterénom je obytné prízemie
prístupné bočným a zadným vchodom a obytná nadstavba prístupná vnútorným schodiskom a z pristavaného bazéna, obytné
podlažia sú prepojené vnútorným jednoramenným schodiskom.
V rodinnom dome je sedem obytných miestností (3 na prízemí a štyri v nadstavbe) a príslušenstvo, ktoré tvorí – zádverie,
závetrie, vnútorné schodisko, dve kúpeľne, dve samostatné WC, dve kuchyne a dve pivnice. Zastavaná plocha rodinného domu
na prízemí je 137,46 m2.
V suteréne je bočný vstup z krytej terasy nad garážou do vstupnej chodby so schodiskom na prízemí, odkiaľ je vstup do skladu
s prechodom do kotolne a zadného skladu. Na prízemí je bočný vstup z dvora cez uzatvorené pristavané zádverie, odkiaľ je vstup
na vnútorné schodisko a prístup do bočnej izby, hlavný vstup je zo zadnej krytej terasy do strednej chodby, odkiaľ je vstup do
dvoch predných izieb, do bočnej kúpeľne s prechodom do samostatného WC, z chodby je vstup do zadnej kuchyne, špajze a je tu
vstup na schodisko do pivnice. V nadstavbe je schodiskový priestor s strednou chodbou, odkiaľ je prístup do dvoch predných
obytných izieb, do bočnej kúpeľne a samostatného WC, do troch zadných izieb, kde z bočnej je výstup na terasu nad zádverím
a zo zadnej je výstup na nekrytú terasu s prechodom do bazéna.
Zásobovanie RD pitnou vodou je vodovodnou prípojkou z mestského vodovodu, odpadové vody sú odvedené kanalizačnou
prípojkou do verejnej kanalizácie pred obytným domom, elektrická prípojka je zabezpečená vzdušnou NN prípojkou z verejnej site
na ulici Sadová, zásobovanie zemným plynom je plynovou prípojkou z južnej strany s meraním v plynomernej skrini pred RD.
Stavebnotechnický popis:
Základy domu tvoria základové betónové pásy prekladané kamenivom s vodorovnou izoláciou, obvodové murivo v suteréne je
monolitické betónové o hrúbke 45 cm, obvodové murivo na prízemí je z pálených tehál o hr. do 40 cm, nadstavba je
z pórobetónových tvárnic a tehál o hr. 15 – 30 cm, stropy na d podlažiami sú železobetónové s rovným omietnutým podhľadom
krov nad rodinným domom je sedlový opatrený krytinou z betónovej škridle upevnenej na drevenom debnení a opatrený je
úplnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody, vonkajšia povrchová úprava čelnej steny suterénu
je obkladom z bridlice, obvodové steny prízemia a nadstavby sú zateplené a povrchovo upravené obkladom SIDING, vnútorné
omietky stien v pôvodnom dome sú vápenné hladké opatrené maľbou, v nadstavbe sú nové stierky, vnútorné schodisko z
prízemia do nadstavby je jednoramenné železobetónové povrchovo upravené dreveným obkladom, schody zo suterénu na
prízemie sú železobetónové jednoramenné opatrené PVC podlahovinou.
Vstupné dvere do rodinného domu z dvora sú drevené rámové s výplňou, vnútorné dvere v celom dome sú drevené plné alebo z
časti presklené osadené v kovových zárubniach, okná v celom dome sú drevené zdvojené opatrené žalúziami. Podlahy v
suteréne sú z keramickej dlažby a z cementového poteru, podlahy na prízemí v obytných izbách sú z dosák paluboviek a v
bočnej izbe pri schodisku je mramorová dlažba, v nadstavbe sú v izbách PVC podlahoviny, v kuchyni na prízemí je PVC
podlahovina, na chodbách, v kúpeľniach a vo WC je keramická dlažba.
Rodinný dom na prízemí je vybavený rozvodmi svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie s istiacou skriňou s ističmi
osadenou pri vstupe do rodinného domu, na prízemí a v nadstavbe je len zásuvková a svetelná elektroinštalácia.
Vykurovanie rodinného domu a príprava teplej úžitkovej vody je zabezpečené plynovým nástenným kotlom zn. Junkers, ktorý sa
nachádza v kotolni suterénu, oceľovými rúrovými rozvodmi ústredného vykurovania s liatinovými článkovanými radiátormi na
prízemí a s panelovými radiátormi v nadstavbe.
V suteréne je plynový kotol ÚK a umývadlo s pákovou vodovodnou batériou.
V kúpeľni na prízemí sa nachádza smaltovaná vaňa so sprchovacou pákovou batériou a keramické umývadlo s vodovodnou
batériou, povrchová úprava stien je keramickým obkladom do výšky 1,24 m, na podlahe je keramická dlažba.
V samostatnom WC na prízemí je splachovací záchod, steny sú obložené keramickými obkladačkami do výšky 1,24 m, na
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V samostatnom WC na prízemí je splachovací záchod, steny sú obložené keramickými obkladačkami do výšky 1,24 m, na
podlahe je keramická dlažba.
V kuchyni na prízemí je kuchynská linka demontovaná, je tu umývací nerezový drez s vývodom teplej a studenej vody s
vodovodnou pákovou batériou, plynový sporák je demontovaný zachoval sa tu len odsávač pár, stena pri linke a sporáku je
opatrená keramickým obkladom, na podlahe je PVC podlahovina. V kuchyni je keramická dlažba
V kúpeľni v nadstavbe sa nachádza smaltovaná vaňa so sprchovacou pákovou batériou, keramické umývadlo s vodovodnou
pákovou batériou (umývadlo prisúdené manželke - nie je predmetom ohodnotenia), steny kúpeľne sú obložené keramickými
obkladačkami až po strop, na podlahe je keramická dlažba.
V samostatnom WC v nadstavbe je splachovací záchod a keramické umývadlo s vývodom studenej vody, steny sú obložené
keramickými obkladačkami až po strop, na podlahe je keramická dlažba.
Na rodinnom dome neboli zistené praskliny ani pukliny vonkajšieho a vnútorného muriva, nebolo zistené ani vlhnutie muriva od
podlahy, rodinný dom je primerane udržiavaný (nadstavba), na bývanie je využívaná len nadstavba, prízemie nie je obývané,
suterén je využívaný podľa účelu miestnosti.
Prístavba bazéna súp.č. 971 na parc.č. 897/3, k.ú. Humenné
Prístavba bazéna súp.č.971 na parc.č.897/3 sa nachádza v zastavanom území mesta Humenné, katastrálne územie Humenné a
bola daná do užívania v roku 2000.
Jedná sa o dvojpodlažnú budovu obdĺžnikového tvaru samostatne stojacu, ktorá je prístupná z dvora za rodinným domom s
predným vstupom do miestnosti technológie a s bočným vstupom z dvora do priestoru bazéna, ktorý je prepojený nekrytou
terasou s nadstavbou rodinného domu. Dispozične sa v suteréne nachádza miestnosť s technológiou bazéna, na prízemí je hala
s bazénom a s priestorom na oddych.
Budova je napojená na elektrické rozvody rodinného domu, na prívod vody cez prípojku k RD, odvedenie odpadových vôd je do
verejnej kanalizácie cez prípojku k RD.
Stavebnotechnický popis :
Budova je založená na základových betónových pásoch s vodorovnou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie suterénu sú z
monolitického betónu, obvodové murivo prízemia je z tehloblokov o hrúbke muriva do 40 cm, krov nad bazénom je drevený
sedlový s krytinou z betónovej škridle upevnenej na drevenom debnení s úplnými klampiarskymi konštrukciami, podhľad krovu je
tepelne izolovaný a je upravený sadrokartónovými doskami s bodovým osvetlením, vonkajšie obvodové murivo je povrchovo
upravené obkladom Siding bez tepelnej izolácie, vnútorné omietky sú hladké stierkové opatrené maľbou, vstupné dvere a
presklené steny sú plastové opatrené izolačným dvojsklom, stropné okná sú zn. Velux, podlaha v bazéne je keramická,
vykurovanie budovy a príprava TÚV nie sú riešené, v budove sú zrealizované rozvody elektroinštalácie svetelnej a zásuvkovej, je
tu prívod studenej vody, rozvody ležatej a zvislej kanalizácie so zaústením do verejnej kanalizácie.
V čase obhliadky je bazén využívaný na účel na aký bol postavený, je funkčný a užívania schopný.
Opis
predmetu
dražby
a jeho
stavu:

Garáž súp.č. 4889 na parc.č. 898/1, k.ú. Humenné
Garáž bola postavená vedľa rodinného domu na parc.č.898/1 v zastavanom území okresného mesta Humenné, katastrálne
územie Humenné a daná do užívania v roku 1993.
Z dispozičného hľadiska sa tu nachádza jedno garážové státie pre motorové vozidlo prístupné z miestnej komunikácie ulice
Sadová a výklenok s umývadlom, nad garážou je priestor využívaný ako krytá terasa.
Garáž je zapustená do svahovitého terénu a je postavená na základových betónových pásoch prekladaných kamenivom s
vodorovnou izoláciou, obvodové steny sú kombinované z lomového kameňa, betónu a pálenej tehly o hrúbke muriva do 50 cm,
strop nad prízemím je zo železobetónových stropných panelov s rovným omietnutým podhľadom, strop je z vrchnej strany
prekrytý hydroizoláciou a povrchovo upravený betónovou dlažbou, ktorá je zároveň podlaha pod dreveným prístreškom v úrovni
suterénu rodinného domu, krov je pultový opatrený krytinou z betónovej škridle a úplnými klampiarskymi konštrukciami, vnútorné
omietky v garáži sú vápenné hladké opatrené vápennou maľbou, povrchové úpravy krytej terasy sú náterom, podlaha v garáži je
betónová upravená keramickou dlažbou, podlaha terasy je z betónovej dlažby, vstupné vráta do garáže sú výklopné kovové s
drevenou výplňou.
V garáži sú zrealizované rozvody svetelnej a zásuvkovej elektroinštalácie, je tu prívod studenej vody s vodovodnou batériou a s
keramickým umývadlom, odpad je riešený do spoločnej kanalizačnej prípojky, iné rozvody ani vnútorné vybavenie sa tu
nenachádza.
Príslušenstvo predmetu dražby:
Plot čelný
Plot čelný sa nachádza pred rodinným domom na parc.č.898/1 a bol postavený v roku 1970.
Základy sú betónové prekladané kamenivom po celej dĺžke plota, múrik nad terénom je z lomového kameňa a betónu, výplňová
časť plota je zo zvislých oceľových profilov, výška výplne plota od betónového múrika je 103 cm, celková dĺžka čelného plota je
18,40 m, súčasťou plota sú aj vstupné vráta a vrátka z oceľových profilov a plechu.
Plot v záhrade
Plot v záhrade sa nachádza severne od rodinného domu na parc.č.897/1 a bol postavený v roku 2006. Plot je zhotovený z
oceľových stĺpikov s obetónovaním a z drôteného pletiva, celková dĺžka plota je 56,00 m a výška je 1,50 m.
Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka sa nachádza západne od rodinného domu na parc.č.898/1 a na verejnom priestranstve a bola daná do
užívania v roku 1970 za účelom zásobovania rodinného domu pitnou vodou z verejného mestského vodovodu s meraním vo
vodomernej šachte pri rodinnom dome. Prípojka je zhotovená z rúr oceľových DN 40 mm o celkovej dĺžke 10,10 m.
Vodomerná šachta
Vodomerná šachta sa nachádza na krytej terase parc.č.898/1 pri rodinnom dome a bola daná do užívania spolu s vodovodnou
prípojkou v roku 1970 za účelom zásobovania rodinného domu pitnou vodou z verejného mestského vodovodu. Šachta je
betónová s opatrená kovovým poklopom.
Kanalizačná prípojka
Kanalizačná prípojka sa nachádza na parc.č.898/1 a na verejnom priestranstve a bola zrealizovaná v roku 1970 za účelom
odvedenia odpadových vôd z rodinného domu do verejnej kanalizácie na ulici Sadová pred rodinným domom. Prípojka je
zhotovená z rúr kameninových DN 150 mm o celkovej dĺžke 5,85 m.
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Plynová prípojka
Plynová prípojka - domová časť sa nachádza na parc.č.898/1 pred rodinným domom z južnej strany a bola daná do užívania v
roku 1987 za účelom zásobovania rodinného domu zemným plynom z verejného NTL rozvodu s meraním v skrini na čelnom
múre suterénu. Prípojka je zhotovená z oceľových rúr DN 32 mm o celkovej dĺžke 3,85 m.
Spevnená plocha – betónová dlažba
Spevnená plocha sa nachádza v záhrade za rodinným domom na parc.č.897/1 v roku 2000. Jedná sa o plochu zrealizovanú z
betónovej zámkovej dlažby uloženej na terén.
Spevnená plocha pred garážou
Spevnená plocha sa nachádza pred vstupom do garáže na parc.č.898/1 a bola zrealizovaná v roku 2008. Jedná sa o spevnenú
plochu z polovegetačných tvárnic, ktorá je uložená v pieskovom lôžku.
Vonkajšie schody pri RD
Vonkajšie schody sa nachádzajú pri rodinnom dome zo západnej strany na parc.č.898/1 a boli zrealizované v roku 1993. Jedná
sa o schody železobetónové povrchovo upravené keramickou dlažbou.
Vonkajšie schody pri bazéne
Vonkajšie schody sa nachádzajú pri bazéne za rodinným domom na parc.č.897/1 a boli zrealizované v roku 2000. Jedná sa
betónové schody na teréne povrchovo upravené betónovou dlažbou.
Skleník
Skleník sa nachádza v záhrade na parc.č.897/1 a bol zrealizovaný v roku 1988. Skleník je postavený na betónových základoch a
betónovej podmurovke, nosná konštrukcia je zhotovená z oceľových profilov, kde sú osadené sklenené tabule.
Oporný múr za RD
Oporné múry sa nachádzajú za rodinným domom zo severnej strany na parc.č.898/1 a boli postavené v roku 2008. Jedná sa o
múry postavené na základových betónových pásoch prekladaných kamenivom, pohľadová plocha výplne múra je z betónu,
hrúbka mura je 22 cm.
Príslušenstvo predmetu dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby.
Pozemky, ktoré sú predmetom dražby, sa nachádzajú v zastavanom území mesta Humenné katastrálne územie Humenné, okres
Humenné.
Ide o svahovité pozemky na južnom svahu orientované z juhu na sever a nachádzajú sa na vedľajšej ulici Sadová, v okrajovej
severovýchodnej obytnej lokalite s IBV a s prístupom po miestnych spevnených asfaltových komunikáciách s napojením sa na
dopravný systém mesta Humenné a to na ulicu Sadová, Osloboditeľov a Ševčenková, ktorá je zároveň štátna cesta v smere na
Medzilaborce, Michalovce a Prešov. Na prístupovej ceste ulice Sadová je možné sa napojiť na všetky IS mesta Humenné.
V okolí h pozemkov sa nachádzajú samostatne stojace rodinné domy s predzáhradkami a záhradami, v blízkosti v okruhu do 500
m sa nachádza kompletná občianska vybavenosť okresného mesta Humenné.
Poznámka dražobníka - V kuchyni v nadstavbe je kuchynská linka s vybavením, ktorá nie je predmetom dražby z dôvodu, že
rozhodnutím súdu bola v rozvodovom konaní daná do vlastníctva manželky úpadcu.
(kúpeľňa, WC, sčasti presklené a sú osadené do kovových zárubní. Vstupné dvere sú drevené, plné. Stropná konštrukcia je
vybudovaná zo železobet. dosky. Vnútorné omietky vo všetkých izbách sú vápenné stierkové. Prípojky vody, kanalizácie a plynu
do jednotlivých bytov sú napojené na spoločný zvislý rozvod. Prípojky studenej ako aj teplej úžitkovej vody, kanalizácie a plynu do
domu sú napojené na verejnú sieť.
Panelový dom je sčasti zateplený, životnosť stavby bola stanovená na základe charakteristiky a je 80 - 100 rokov.

E.
Nižšieuvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle
ustanovenia § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne predmet
dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv.
Pod V 508/2013 zriaďuje sa záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00151653 na nehnuteľnosti parc. CKN č. 897/1- záhrady o výmere 492 m2, parc. CKN č. 897/3- zastavané
Práva a záväzky
plochy a nádvoria o výmere 58 m2, parc. CKN č. 898/1- zastavané plochy a nádvoria o výmere 350 m2, rodinný dom čs.
viaznuce
na
971 na parc. CKN č. 898/1, prístavba k rodinnému domu čs. 971 na parc. CKN č. 897/3, garáž čs. 4889 na parc. CKN č.
predmete dražby.
898/1, zo dňa 22.04.2013
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehn.č. EX 20/2014-10, od exek.úradu
Humenné, súdny exek. JUDr. Jozef Karas v prospech Mrázek Milan - Elektrotechnol, Laborecká 7, Humenné, IČO:
10672796 na dom čs. 971 na parc.č. 898/1, prístavba k rodinnému domu čs. 971 na parc. CKN č. 897/3, garáž čs. 4889 na
parc.č. 898/1 a parc.č. 897/1, 897/3, 898/1, zo dňa 12.08.2014 - Z 1631/14

F.
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Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 169/2016 zo dňa 08.08.2016, ktorý vypracoval
Spôsob
stanovenia
znalec Ing. Pavol Šoltýs, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností,
ceny predmetu dražby
evidenčné číslo znalca 913419.
Hodnota predmetu :

102.000,- EUR

G.
Najnižšie podanie:

102.000,- EUR

Minimálne prihodenie:

1.000,- EUR

H.
Dražobná zábezpeka:

5 000,00 EUR
1.

Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka 0634824693/0900 (IBAN
SK3009000000000634824693 BIC: GIBASKBX), vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., variabilný
symbol: 6272016
Spôsob zloženia dražobnej
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
zábezpeky.
3.
Banková záruka.
4.
Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude
pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet
Doklad preukazujúci zloženie
dražobníka,
dražobnej zábezpeky.
2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky,
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
Lehota na zloženie dražobnej
Do otvorenia dražby.
zábezpeky.
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v
Vrátenie dražobnej zábezpeky.
hotovosti.

CH.
1.

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne dražobníka alebo
bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. SK22 0900 0000 0050 6925 5303
Spôsob úhrady
ceny
vedený v SLSP. a.s., s variabilným symbolom: 252015,
dosiahnutej vydražením.
a to do 15 dní odo dňa dražby, v prípade že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640 eur , v opačnom
prípade hneď po ukončení dražby.

I.
Obhliadka predmetu 1. termín – 05.09.2016 o 09:20 hod.
dražby:
2. termín – 19.09.2016 o 09:20 hod.
Organizačné
Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 0911 236 164. Po- Pi ,
opatrenia.
8:00 – 16:00 hod. Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční na mieste, kde sa predmet dražby nachádza.

J.
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom
Nadobudnutie
udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi
vlastníckeho práva
potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá
k predmetu dražby.
dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá
dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré
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dražobník 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.
2.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. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice
dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať
alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. 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.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním
predmetu dražby.

K.
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadať, súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby
zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním
trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase
príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti
dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto
Poučenie podľa §21
rozsudok týka.
ods. 2 až 6 zákona
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1. písmena K tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť
527/2002
Z.z.
príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
o dobrovoľných
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1. písmena K tohto oznámenia o dražbe, sú
dražbách
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2. písmena K tohto
oznámenia o dražbe.
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.

L.
Meno a priezvisko notára, ktorý bude overovať priebeh dražby:

JUDr. Marta Pavlovičová

Sídlo:

Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava
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K019774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Pišojová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod hájom 953/2, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2013-297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/28/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Súpisová zložka majetku č. 43
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za mesiac jún 2016 poukázaná zamestnávateľom NEWAYS SLOVAKIA, a.s. v zmysle § 72
ods. 2 ZoKR dňa 07.07.2016 na účet správcu konkurznej podstaty č. účtu: 4019099336/7500, IBAN: SK90 7500
0000 0040 1909 9336
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 80,98 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby.
Sporný zápis:

JUDr. Karol Porubčin, správca

K019775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vašicová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Masarykova 464/100, 908 48 Kopčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1988
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Zvolanie schôdze veriteľov
Správca: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 54 Trnava, konajúci
prostredníctvom štatutárneho orgánu - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správcom úpadcu:
Ľubica Vašicová, nar. 26.05.1988, Masarykova 464/100, 908 48 Kopčany, v súlade s ustanovením § 34
ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať v piatok, dňa 21.10.2016 o 11:00 hod. v kancelárii správcu na Nitrianskej
5, 917 54 Trnava, s nasledovným programom.
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Prezentácia, otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
Rôzne
Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia výpis z Obchodného registra
použiteľný na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace a doklad totožnosti. Splnomocnení zástupcovia veriteľov
predložia splnomocnenie na konanie, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

V Trnave dňa 22.08.2016
Prvý správcovský dom, k.s., Správca úpadcu

K019776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bružeňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 31, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Šoltésovej 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 K /79/2015 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 K /79/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Miroslav Vereb, Šoltésovej 5, 040 01 Košice, správca úpadcu Peter Bružeňák, nar. 26.05.1956, Staničná č.
31, 044 31 Kostoľany nad Hornádom, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26
K/79/2015, v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov na deň 19.09.2016 o 09:00 hod. v kancelárii správcu s
nasledovným programom: 1. Prezentácia 2. Voľba zástupcu veriteľov 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.
Košice dňa 22.08.2016
JUDr. Miroslav Vereb
správca

K019777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Oľga Cejzlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľová 1135/17, 962 31 Sliač - Rybáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/34/2016 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/34/2016
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4K/34/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Mgr. Oľga Cejzlová, nar. 23.03.1978, trvale bytom: Topoľová 1135/17, 962 31 Sliač - Rybáre, SR,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 4K/34/2016, týmto zvoláva podľa
ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR") prvú schôdzu veriteľov na deň 06.10.2016 o 15.00 hod. v priestoroch sídla kancelárie správcu, s
nasledovným programom: 1. Otvorenie schôdze, 2. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR, 3.
Voľba jedného zástupcu veriteľov podľa § 107 ods. 2 ZKR, 4. Záver.
Prezentácia: od 14.45 hod. Pri prezentácii zúčastnení veritelia - fyzické osoby, predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti oprávneného člena
štatutárneho orgánu. Pokiaľ veriteľ na zastupovanie na schôdzi splnomocnil zástupcu, tento predloží plnú moc s
dokladom totožnosti, pričom od zástupcu, ktorý zastupuje zastúpeného veriteľa na základe plnej moci, môže
správca vyžadovať, aby sa preukázal plnou mocou s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného veriteľa, inak sa
na ňu nemusí prihliadať.
Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K019778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMARO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 291/51, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 785 543
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/31/2016 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/31/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Roderová, správca úpadcu AMARO, s.r.o. so sídlom Družstevná 291/51, 018 41 Dubnica nad Váhom,
Slovenská republika, IČO: 35 785 543, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do 12,00
hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle 032/6513814, alebo
prostredníctvom e-mailu na adrese: roderova@onlinespravca.sk.
V Trenčíne 22.08.2016
Ing. Katarína Roderová, správca

K019779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMARO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 291/51, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 785 543
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/31/2016 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/31/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Správca je povinný informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu , trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia
Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Ako správca úpadcu AMARO, s.r.o. so sídlom Družstevná 291/51, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská
republika, IČO: 35 785 543 (ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín,
spis. zn.: 40K/31/2016-50 zo dňa 12.08.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a fyzická osoba Ing.
Katarína Roderová, so sídlom správcovskej kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, IČO: 33 174 873 zapísaná v
Zozname správcov, vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu S 1369, bola
ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV
161/2016 dňa 19.08.2016. Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín nadobudlo právoplatnosť dňa 20.08.2016.
Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
Veritelia dlžníka sa vyzývajú , aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi Ing. Katarína Roderová, Piaristická 44, 911
01 Trenčín a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn. 40K/31/2016.
Poučenie pre veriteľov:
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005
Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie
prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa
na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.).
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 zák. č. 7/2005 Z.z.). K
prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.).
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 zák. č. 7/2005 Z.z.).
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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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
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centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
Ing. Katarína Roderová, správca

K019780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Michalík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domovina 356/103, 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40K/4/2016 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/4/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Obec Zemianske Kostoľany, 4. apríla 60/28, Zemianske Kostoľany, IČO: 00 651 001. Prihlásená suma je
1.011,78 Eur

JUDr. Viliam Vaňko, správca

K019781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomíra Chovanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul.1.mája 1169/10, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2016 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V súlade s ust. 34 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov, zvolávam opakovane prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční
dňa 16.09.2016 o 10,00 hod v kancelárii správcu, vo Zvolene, Nám. SNP 70/36, 2. poschodie.
Program : 1/ Otvorenie
2/ Voľba zástupcu veriteľov
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3/ Rozhodovanie o výmene správcu
4/ Záver.
Veritelia, resp. ich zástupcovia, pri prezentácii predložia doklad totožnosti, píromné plnomocenstvo k
zastupovaniu na schdzi veriteľov s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa. Veritelia - podnikateľské subjekty
okrem toho predložia výpis zo živnostenského slebo obchodného registra, nie starší ako 2 mesiace.
Vo Zvolene, dňa 22.08.2016.

JUDr. Viera Cibulová, správca

K019782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SEMOS, spol.s.r.o. Prešov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 48, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 686 320
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: 4K/8/2016/S 751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr.Michal Jakubek, správca úpadcu :SEMOS, spol.s.r.o. Prešov, so sídlom Budovateľská 48, 080 01 Prešov
IČO :31 686 320,podľa § 34 ,ods.1/ zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov ,ktorá sa uskutoční dňa 30.09.2016
o 09.00 hod, v Mestskom Dome kultúry Vranov nad Topľou na adrese M.R.Štefánika 875/200,093 01 Vranov nad
Topľou na prízemí v salóniku.
V prípade, že sa na schôdzu dostaví väčší počet veriteľov ,schôdza sa uskutoční vo vedľajšej miestnosti o čom
správca zúčastnených veriteľov oboznámi priamo na schôdzi.

Program schôdze:

1. Otvorenie schôdze.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
3. Voľba členov veriteľského výboru podľa § 37 ZKR.
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 ZKR.
5. Záver.

Prezentácia veriteľov sa začína o 08.45 hod. Pri prezentácií veritelia predložia doklad totožnosti fyzické osoby
platný občiansky preukaz, právnické osoby aj výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverením na zastupovanie a doklad totožnosti.
Vo Vranove nad Topľou 20.09.2016
JUDr.Michal Jakubek , správca
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K019783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Grláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhrádok 454, 976 63 Predajná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1977
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2016 S1636
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 5
pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke, zahraničnej banke alebo inej obdobnej inštitúcii
zostatková suma
32,20 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná obdobná
Československá obchodná banka, a.s.
inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR
32,20 EUR
deň zapísania majetku
22.08.2016
majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods.
dôvod zapísania majetku
1 ZKR
zrážka zo mzdy, poukázaná na účet správcu
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.

K019784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RAC spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Pázmáňa 49/3, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 600 245
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/22/2015S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/22/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z IV. zasadnutia veriteľského výboru
vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu RAC spol. s r. o.
so sídlom P. Pázmáňa 49/3 IČO: 36600245 (ďalej aj „úpadca“)
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Spis. značka súdneho spisu:
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25K/22/2015

Správca:

JUDr. Erik Bilský

Deň konania zasadnutia:

12.08.2016

Spôsob hlasovania:

písomné hlasovanie

Prítomní členovia:
1.

Jozef Kravár za JOMAKSTAV, s.r.o.

2.

Mgr. Ivana Maximová za Slovenská konsolidačná, a.s.

3.

Miloš Svätý za SVART TRNAVA, s.r.o.

Program:
1.

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,

2.

Prerokovanie žiadosti správcu o uložení záväzného pokynu ohľadne ďalšieho postupu

3.
Žiadosť aby správca informoval veriteľský výbor o dlžníkoch, ktorí neprevzali výzvu na zaplatenie
pohľadávky voči spoločnosti RAC spol. s r.o.
4.

Záver.

K bodu 1:
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru, ktorý skonštatoval, že vzhľadom k tomu, že
v zmysle § 38 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
možno za prijatie uznesenia veriteľského výboru hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi
veriteľského výboru alebo správcovi a na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru
považujú za prítomných, sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru. Týmto je zasadnutie veriteľského výboru
uznášaniaschopné.
K bodu 2:
Predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru, ktorí sa na tento účel považujú za prítomných
s tým, že v súlade s ustanovením § 37 ods. 6 ZKR bola predsedovi veriteľského výboru doručená Žiadosť správcu
o uložení záväzného pokynu ohľadne ďalšieho postupu speňažovania majetku úpadcu (ďalej aj „žiadosť“) sp. zn.
25K/22/2015 S1477 zo dňa 06.07.2016 podľa § 84 zák. č. 7/2005 Z.z. S obsahom žiadosti boli všetci členovia
veriteľského výboru riadne oboznámení, nakoľko táto žiadosť bola všetkým členom veriteľského výboru riadne
doručená.
Hlasovanie sa uskutočňuje v súlade s § 38 ods. 3 ZKR.
uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor súhlasí s odpredajom majetku úpadcu RAC spol. s r.o. firme UNIDEAL s.r.o., v sume 1.355 eur
s DPH. A to majetok pod spis. č. 3a 4.
Hlasovanie:
Prítomní:

3 hlasy,

Hlasovali: Za:
Proti:

2 hlasy
0 hlasov,
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1 hlasov.

K bodu 3:
Žiadame správcu aby veriteľský výbor informoval o stave pohľadávok tvoriacich oddelenú podstatu a to konkrétne,
ktorí dlžníci si neprevzali zásielku resp. adresát bol nezastihnutí.
K bodu 4:
Vzhľadom k tomu, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia veriteľského výboru a neboli podané žiadne
návrhy na doplnenie programu rokovania ani námietky, predseda veriteľského výboru skonštatoval, že na základe
písomného hlasovania členov veriteľského výboru bolo prijaté vyššie uvedené rozhodnutie a uzavrel toto zasadnutie
veriteľského výboru.
V Nitre dňa 12.08.2016

K019785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vyrobík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Korňa 451, 023 21 Korňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Správca úpadcu: Ján Vyrobík,nar. 16.01.1966, Nižná Korňa 451, 023 21 Korňa, vyhlasuje 1.kolo dražby na predaj
majetku všeobecnej podstaty, súpis ktorého bol zverejnený v OV 137/2016, pod K016688 s dňom vydania
18.07.2016.
Dražba sa uskutoční dňa 20.09.2016 o 11.00 hod. v sídle správcu, ul. Dončova 13, Ružomberok.
Podmienky dražby sú k dispozícii na vyžiadanie u správcu, tel:0444329196, 0905271718,e-mail:herich@stonline.sk.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K019786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Geletka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorazdova 1719/7, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/5/2016 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/5/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 4
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
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Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky zo mzdy úpadcu za
mesiac júl 2016
Súpisová hodnota: 169,42 €
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K019787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Svätuše
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 2, 076 83 Svätuše
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 678 392
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/11/2015 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/11/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Vladimír Kotus, správca úpadcu : Poľnohospodárske družstvo Svätuše, so sídlom Hlavná 2, 076 83
Svätuše, IČO : 00 678 392, týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu
pohľadávok pohľadávky nasledovného veriteľa, ktorého prihláška pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:

Veriteľ:
Sídlo:
IČO:

Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH
Tokajská 186/21, 076 31 Viničky
34 272 224

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

527,75 eur
2
22.08.2016
neuplatnené
72 - 73
22.08.2016

JUDr. Vladimír Kotus, správca

K019788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LIPTONA POPRAD, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Egídia 4/7, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 497 355
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/78/2015 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
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Okresný súd Prešov
1K/78/2015
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní ďalšej schôdze veriteľov
JUDr. Marián Novikmec ako ustanovený správca konkurznej podstaty úpadcu LIPTONA POPRAD s.r.o.
v konkurze, Námestie sv. Egídia 4/7, 058 01 Poprad, 36 497 355, týmto v zmysle § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii
správcu, Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, dňa 19.09.2016 o 09.00 hod. s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Voľba zástupcu veriteľov,
3. Záver.
Pri prezentácii sa veritelia musia preukázať dokladom totožnosti, v prípade právnických osôb aj výpisom
z obchodného registra nie starším ako tri mesiace, zástupcovia veriteľov sa musia preukázať aj plnou mocou.
JUDr. Marián Novikmec

K019789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kóbori Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 25/51, 076 53 Boľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/32/2016 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/32/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. František Lukáč, správca podstaty úpadcu: Pavel Kobóri, nar. 24. 03. 1985, bytom Hlavná 25/51, 076 53 Bôľ,
zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 17. 10. 2016 o 11.00 hod. v kancelárii správcu JUDr. Františka Lukáča so
sídlom: Košická 56, 048 01 Rožňava. Program schôdze veriteľov: 1. Prezentácia účastníkov - otvorenie 2. Správa o
činnosti správcu a stave konkurzného konania 3. Voľba zástupcu veriteľov 4. Hlasovanie o odvolaní správcu 5.
Záver. Prezentácia účastníkov konania bude od 10.45 - 11.00 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad
totožnosti, právnické osoby výpis z OR nie starší ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu
splnomocnením, alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
JUDr. František Lukáč, správca

K019790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ida Jeleňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Humenská 15, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/28/2015 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/28/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky majetku: 7
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Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky z dôchodkov
v mesiaci august 2016.
Súpisová hodnota: 368,70 €
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K019791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DEA, spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurigovo nám. 7, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 319 891
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2016 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1755, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, správca
úpadcu DEA, spol. s r.o., IČO: 31319891. Jurigovo nám. 7, 841 05 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/B, č.k.: 4K/7/2016 v súlade s ustanovením § 28
ods.3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky uplatnenej prihláškou pohľadávky doručenej
po skončení základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok úpadcu, nasledovný veriteľ:
UBC s.r.o., IČO: 27 146 987, Mělnická 87, 250 65 Bořanovice, Česká republika:
P. č. Prihlásená istina Prihlásený úrok Prihlásený úrok z omeškania Prihlásený poplatok z omeškania Náklady z uplatnenia Celkovo prihlásené
1

674,13 €

0€

4,56 €

0€

0€

678,69 €

2

1072,02 €

0€

12,42 €

0€

0€

1084,44 €

3

499,90 €

0€

6,75€

0€

0€

506,65 €

4

80,58 €

0€

1,14€

0€

0€

81,75€

Pohľadávka uplatnená súhrnnou prihláškou pohľadávok s por. č. 1 zo dňa 15.08.2016, ktorá bola doručená do
kancelárie správcu dňa 18.08.2016, boli do zoznamu pohľadávok zapísaná dňa 22.08.2016.

V Bratislave, dňa 22.08.2016
PERSPECTA Recovery, k.s.
Správca S1755
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K019792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Nitrianský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčianska 35/69, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/13/2016 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/13/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Marek Ďuran, správca úpadcu: Miloš Nitrianský, nar. 19.04.1975, bytom Nitra, Topoľčianska č. 35/69,
týmto v zmysle ust. §-u 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a §-u 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Štefánikova 34, 949 01 Nitra, a to v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 08.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou poštou: e-mail:
a-k@duran.sk, alebo telefonicky na čísle: 0903/756866, 037/6522705.
V Nitre dňa 22.08.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca

K019793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Nitrianský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčianska 35/69, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/13/2016 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/13/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditors
(es) „ Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables “
(cs) „ Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty “
(da) „ Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne “
(de) „ Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten “
(et) „ Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad “
(en) „ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed “
(fr) „ Invitation a produire une créance. Délais a respecter “
(it) „ Invito all´insinuazione di un credito. Termine da osservare “
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(lv) „ Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero “
(lt) „ Kvietimas pateikti reikalavima. Privalomieji terminal “
(hu) „ Felhívas követelés bejelentésére. Betartandó határidők “
(mt) „ Stedina ghal preżentazzjoni ta´talba. Limiti taż-żmien li ghandom jigu osservati “
(nl) „ Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen “
(pl) „ Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów “
(pt) „ Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar “
(sk) „ Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny “
(sl) „ Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati “
(fi) „ Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat “
(sv) „ Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta “
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní, ako správca úpadcu
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 27K/13/2016 zo dňa 15.08.2016, zverejneným
v Obchodnom vestníku OV č. 161/2016 dňa 19.08.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Miloš
Nitrianský, nar 19.04.1975, bytom Nitra, Topoľčianska č. 35/69 (ďalej len „Úpadca“) a za správcu Úpadcu bol
ustanovený JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
According to the Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th May 2000 on Insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Nitra No. 27K/13/2016, dated August 15th, 2016, published in Commercial Journal No. 161/2016 on August
19th, 2016, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Miloš Nitrianský, birthdate:
19.04.1975, with address: Nitra, Topoľčianska 35/69 (hereinafter as the „Debtor“) and simultaneously
appointed JUDr. Marek Ďuran, head office Štefánikova 34, 949 01 Nitra as the trustee of the Debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra nadobudlo právoplatnosť dňa 20.08.2016 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This Decision of the District Court Nitra came into force on August 20th, 2016. The bankruptcy was declared
as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len “ZoKR“) sa pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, uplatňuje
v konkurze prihláškou (§ 28 ods. 1 ZoKR). Veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra, Štúrova 9,
949 68 Nitra, Slovenská republika, sp.zn.: 27K/13/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the „BRA“), the
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee and in one original to the District court Nitra,
Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovakia, to the file No. 27K/13/2016. Applications that will not be delivered on time
to the bankruptcy trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be not allowed to
exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláškou možno uplatniť
aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má
veriteľ voči inej osobe ako Úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľ voči inej osobe ako Úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
Úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period of
45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse, Creditors whose
claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a claim
against another person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable to the
estate of Debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filled in a special application
form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims
in bankruptcy and application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the Information about the name, surname and the address
of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate, total amount of claim and application form has to be signed.
Creditors with claims secured with securites also fill in the application form which has to provide
information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the security is tied
and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose
claims depend on th fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and they also
state in the application form the condition on which the claim is dependent. The lodgment of the claim shall
bear the heading „Prihláška pohľadávky“.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
EURO, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not
stated by European central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by
bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť
pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedenie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the Information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case if a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is
not covered in 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 Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have the residence or seat or affiliation of the company in Slovak republic,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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In case the creditor does not have the residence or seat or affiliation of the company in Slovak republic,
a representative with an address or a seat in Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. The application form, which
was delivered to truste or Court cannot be corrected or amended.
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 čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
This invitation refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member states
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

V Nitre dňa 22.08.2016 / In Nitra on 22nd August 2016
JUDr. Marek Ďuran, správca / Bankruptcy trustee

K019794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Zuzana Fritzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahovská 1105/11, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/39/2016 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/39/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Beata Krausová, správca úpadcu PhDr. Zuzana Fritzová, nar. 24.06.1979, trvale bytom Soblahovská
1105/11, 911 01 Trenčín, v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že
do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu v Dubnici nad Váhom, na ul. Bratislavská 354/32 v
pracovných dňoch v čase od 7,00 hod do 11,00 hod a od 12,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podáva písomne na adresu kancelárie alebo telefonicky na
tel. čísle: 042/4440460 alebo elektronickou poštou, email: asistent@benetax.sk. Právo nahliadať do spisu majú
osoby vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný
predpis.

K019795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Zuzana Fritzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahovská 1105/11, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/39/2016 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/39/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Beata Krausová, správca úpadcu PhDr. Zuzana Fritzová, nar. 24.06.1979, trvale bytom Soblahovská
1105/11, 911 01 Trenčín v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
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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1105/11, 911 01 Trenčín v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení, oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej
banky, IBAN: SK03 8360 5207 0042 0516 4875.
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 vo výške 350 eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 38392016 ako špecifického symbolu.

K019796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ivana Belisová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Benku 4659/25, 955 03 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/79/2015 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/79/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Mgr. Ivana Belisová, narodená 8.10.1959, bytom M.
Benku 4659/25, 955 03 Topoľčany., č.k. 32K/79/2015 v súlade s § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
Celková suma výťažku z majetku podliehajúcemu konkurzu - všeobecná podstata

3 306,03

Celková suma pohľadávok proti podstate - všeobecná podstata

1 423,99

Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

P.č.

Veriteľ

1.

Consumer
Finance Hlavné námestie 12, 060 01
35923130
Holding, a.s.
Kežmarok, SR

2.

Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48,
a.s.
Bratislava, SR

3.

Šimuny Juraj, Mgr.

Spolu

Adresa, sídlo

IČO

832

37

00151653

1 882,04

Uznaná
suma Suma
určená Zostatok prihlásenej sumy
pohľadávky veriteľa
na rozvrh
po uspokojení

49,00 €

7,68 €

41,32 €

11 397,39 €

1 786,95 €

9 610,44 €

557,47 €

87,40 €

470,07 €

12 003,86 €

1 882,03 €

10 121,83 €

Václavská 419/2, 955 01
11.09.1978
Topoľčany, SR

Veritelia budú uspokojení výťažkom zo všeobecnej podstaty v celkovej výške 1 882,03 €, čo tvorí 15,68 %
z celkovej výšky prihlásených pohľadávok.

Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu: Podľa ust. § 101 ods. 1) ZKR určuje správca zástupcovi
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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Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu: Podľa ust. § 101 ods. 1) ZKR určuje správca zástupcovi
veriteľov 15 dňovú lehotu odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
v Obchodnom vestníku na jeho schválenie. Na schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane použijú
ustanovenia § 98 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení.
Poučenie správcu:
Podľa ust. § 107 ods. 2 v spojení s ust. § 98 ods. 3 ZKR môže zástupca veriteľov v lehote určenej správcom návrh
konečného rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu v rovnakej lehote uplatniť odôvodnené námietky.
Nezabezpečení veritelia úpadcu majú právo v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku
pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku požiadať zástupcu veriteľov, aby proti nemu uplatnil
odôvodnené námietky. Nezabezpečení veritelia môžu nahliadať do návrhu konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov v sídle kancelárie správcu na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra a to v úradných
hodinách
správcovskej kancelárie od 08.00 hod. – 14.00 hod.

Žiadosť o nahliadnutie je potrebné podať vopred písomne do sídla kancelárie správcu alebo prostredníctvom
elektronickej pošty na adrese: ing.ladislavbodi@gmail.com prípadne telefonicky na čísle 0948017736.

V Nitre, dňa 19.07.2016

Ing. Ladislav Bódi, správca

K019797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INSSTAV s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 454 040
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2016 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/18/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Správkyňa v konkurznej veci úpadcu INSSTAV s.r.o. v konkurze, so sídlom Mierová č. 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 44
454 040, týmto oznamujem, že som zapísala do zoznamu pohľadávok úpadcu pohľadavku nezabezpečeného
veriteľa doručenú mi dňa 11.08.2016 po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty: Slovenský plynárenský priemysel
a.s., so sídlom Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, v celkovej prihlásenej výške 1 590,05 € pod
por. č. S78
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

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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K019798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Rovenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 12/23, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1982
Obchodné meno správcu:
MK Recovery,k.s.
Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/53/2014 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/53/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie ponukového konania č. 3 na predaj majetku úpadcu – VI. kolo
Vyhlasovateľ MK Recovery, k.s., správca úpadcu Marek Rovenský, tvvale bytom: Hlavná 12/23, 900 26 Slovenský
Grob (ďalej len „úpadca“) týmto v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov vyhlasuje VI. kolo
ponukového konania č. 3 na predaj majetku úpadcu, ktorým je hnuteľná vec, obývacia stena – súpisová
položka č. 8 (ďalej len „Predmet ponuky“); predmetný súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 225/2015, zo
dňa 24.11.2015.
Predmet ponuky bude speňažený v zmysle Podmienok ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
v prípade, ak dôjde k stretu najvyšších ponúk rovnakej hodnoty, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi
doručená ako prvá. Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania nie je určená.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozn. za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku). Písomnú ponuku je možné doručiť poštou alebo aj osobne (a to po
predošlej dohode do 16:00 hod. posledného dňa lehoty) v zalepenej uzavretej obálke na adresu: MK Recovery, k.s.,
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava s označením: “Ponukové konanie č.3, 2K/53/2014 – VI. kolo - neotvárať.“
Obhliadka Predmetu ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v bydlisku úpadcu; neskôr
len na základe dohody. Kontaktná osoba na obhliadku: JUDr. Marianna Kuchtová - telefonický kontakt: 0903 424
213.
Podrobné Podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca emailom na základe jeho predošlej
žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno emailom na: spravca@kuchtova.sk resp. telefonicky na: 0903 424
213. Správca si ako vyhlasovateľ zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové
konanie zrušiť.
V Bratislave, dňa 22.08.2016
MK Recovery, k.s. - správca

K019799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Brath
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slepčany 9, 951 52 Slepčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/14/2016 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/14/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Marek Ďuran, správca úpadcu: Jozef Brath, nar. 29.09.1952, bytom 951 52 Slepčany 9, týmto v zmysle ust.
§-u 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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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§-u 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 13.10.2016 v sídle kancelárie
správcu, ul. Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Začiatok schôdze veriteľov: 09.30 hod. – Prezentácia veriteľov (veritelia predložia doklad totožnosti, právnické
osoby predložia výpis z obchodného registra; zástupcovia veriteľov predložia doklad totožnosti, plnú moc, príp.
poverenie na zastupovanie), 10.00 hod. – Začiatok schôdze.
Program schôdze:
1. Otvorenie;
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania;
3. Voľba zástupcu veriteľov;
4. Rozhodovanie podľa ustanovenia §-u 36 ZoKR;
5. Záver

V Nitre, dňa 22.08.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca

K019800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Pecha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vikárska 1077/15, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Zbehy 480, 951 42 Zbehy
Spisová značka správcovského spisu: 27K/7/2016 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/7/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Ondrej Pecha, nar. 23.01.1974, bytom Vikárska 1077/15, 949 01 Nitra v súlase s § 28 ods. 3 ZKR
oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa doručené súhrnou prihláškou
nezabezpečených pohľadávok po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom: Kolárska
6, Bratislava, IČO: 35 968 079, prihlásená súhrnou prihláškou nezabezpečných pohľadávok pod por. č. 1 v celkovej
výške 117,12 Eur
2. pohľadávka veriteľa AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom: Kolárska
6, Bratislava, IČO: 35 968 079, prihlásená súhrnou prihláškou nezabezpečných pohľadávok pod por. č. 1 v celkovej
výške 116,65 Eur
3. pohľadávka veriteľa AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom: Kolárska
6, Bratislava, IČO: 35 968 079, prihlásená súhrnou prihláškou nezabezpečných pohľadávok pod por. č. 1 v celkovej
výške 115,99 Eur
4. pohľadávka veriteľa AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom: Kolárska
6, Bratislava, IČO: 35 968 079, prihlásená súhrnou prihláškou nezabezpečných pohľadávok pod por. č. 1 v celkovej
výške 108,05 Eur

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

K019801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEEL TRANS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adlerova 1, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 674 160
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Štúrova 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31R/2/2016 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31R/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z druhého zasadnutia veriteľského výboru

v reštrukturalizačnom konaní dlžníka – spoločnosti STEEL TRANS s.r.o., Adlerova 1, 040 01 Košice, IČO:
31 674 160, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 3227/V (ďalej aj ako len
“Dlžník“ alebo „Predkladateľ Plánu“), vedenom Okresným súdom Košice I, pod spis. zn. 31R/2/2016

sp. zn.

31R/2/2016
miesto konania:
1, 4. poschodie

Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

dátum, čas:

19.08.2016 o 13.00 hod.

Prítomní členovia veriteľského výboru:

1. Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, v zast. Ing. Michal Horský, na základe poverenia zamestnávateľa
2. OTP Banka Slovensko, a.s., IČO: 31 318 916, v zast. Radoslav Tomečko, na základe plnej moci

Program:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Hlasovanie o predložení lehoty na predloženie návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka

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

Ad 1/ Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Zasadnutie veriteľského výboru zvolala Tatra banka, a.s. ako predseda veriteľského výboru (ďalej len „zvolávateľ“)
v zmysle § 128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“). V zmysle § 128 ods. 2 ZKR je veriteľský výbor
uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov, pričom každý člen veriteľského výboru má jeden hlas.
Zvolávateľ skonštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní 2 členovia veriteľského výboru, t.j.
veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

Ad 2/ Hlasovanie o predlžení lehoty na predloženie plánu v zmysle § 143 ZKR
Veriteľskému výboru bola doručená žiadosť Dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu
veriteľskému výboru o 60 dní. Následne predseda veriteľského výboru dal hlasovať o prijatí uznesenia
v nasledovnom znení:

„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka v zmysle § 143 ZKR predlžuje lehotu Dlžníkovi na predloženie
plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní.“

Výsledky hlasovania:

za:

2 hlasy prítomných členov veriteľského výboru

zdržal sa:

0 hlasov

proti:

0 hlasov

2

Na základe výsledku hlasovania prijal veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka nasledovné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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u z n e s e n i e č. 1:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka v zmysle § 143 ZKR predlžuje lehotu Dlžníkovi na predloženie
plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní.“

Ad3/ Záver
Na záver sa zvolávateľ poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a ukončil zasadnutie.

____________________________
Tatra banka, a.s.
predseda veriteľského výboru
v zast. Ing. Michal Horský

Príloha: prezenčná listina

K019802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MG Logistic s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 9351/54, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 431 621
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4R 7/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R 7/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, reštrukturalizačný správca dlžníka MG Logistic s.r.o., so sídlom Unionka
9351/54 Zvolen, IČO: 36 431 621, v právnej veci povolenej reštrukturalizácie oznamuje, že účastníci
reštrukturalizačného konania a ich zástupcovia majú právo počas reštrukturalizácie nahliadať do správcovského
spisu každý pracovný deň od 08:00 do 15:00 a v piatok od 08:00 do 14:00 v kancelárii správcu na SNP 25, 990 01
Veľký Krtíš, po predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na elektronickej adrese bogdani@insolvency.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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Veľký Krtíš, 19.8.2016

K019803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Mačaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 10, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.3.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/21/2016 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/21/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Babin, správca konkurznej podstaty úpadcu Eva Mačaková, nar. 1.3.1970, bytom Levočská 10, 060
01 Kežmarok, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Prešov, Hlavná 29, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až
piatok od 08.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné
vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0517723672, 0905 998 023 alebo elektronicky na adrese
spravca.babin@gmail.com.

JUDr. Vladimír Babin, správca

K019804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Mačaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 10, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.3.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/21/2016 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/21/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny. Invation the lodge a claim. Time limits to
be observed. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Eva
Mačaková, nar. 1.3.1970, bytom Levočská 10, 060 01 Kežmarok oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením
Okresného súdu Prešov, spisová značka : 2K/21/2016 zo dňa 2.8.2016 v Obchodnom vestníku č. 152/2016 dňa
9.8.2016 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Vladimír Babin.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Eva Mačaková, nar. 1.3.1970, bytom Levočská 10, 060 01 Kežmarok, our duty si to inform you, that District Court in
Prešov, No. 1K/85/2015 on the 2.8.2016 and promulgated in the Commercial bulletin No. 10/2016 from 9.8.2016
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Vladimír Babin as the legal guardian of
the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods.
9 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day after
the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). Prihláška sa
podáva v jednom rovnopise u správcu, 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 truste 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 (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of
the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequencce was enriched, whereby such right can be alleged against affected property
as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8
BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny 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).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§) 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.
This notice refers to the creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

JUDr. Vladimír Babin, správca

K019805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Oravec - SAORYS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stred 487, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 720 251
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k. s.
Sídlo správcu:
Červenej armády 1, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2014 S1636
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Alexander Oravec, nar. 04.04.1973, bytom Krátka 487/18, 023 54 Turzovka,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LexCreditor k.s., správca úpadcu: Alexander Oravec, nar. 04.04.1973, bytom Krátka 487/18, 023 54 Turzovka,
podnikajúcim pod obchodným menom Alexander Oravec - SAORYS, s miestom podnikania Stred 487, 023 54
Turzovka, IČO: 43 720 251, v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásili pohľadávky veritelia:
68. Tibor Králik vo výške 3.027,69 €
69. Anna Králiková vo výške 3.027,69 €
LexCreditor k.s.

K019806
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:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Gábor Száraz, správca konkurznej podstaty úpadcu Miroslav Petruš, nar. 27.05.1959 v konkurze, bytom
Smilno 206, 086 33 Zborov, týmto v zmysle ustanovenia § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov úpadcu na deň 21.11.2016 o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční v
kancelárii správcu na ul. Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa.

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba zástupcu veriteľov,
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 ods. ZKR,
5. Rôzne, záver.

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti a právnické osoby aj výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie udelené veriteľom a doklad
totožnosti.

K019807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahomíra Rossák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 21, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1956
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 6K/1/2016 S1636
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/1/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej
podstaty.
LexCreditor k.s., správca úpadcu: Drahomíra Rossák, nar. 21.06.1956, bytom Komenského 21, 010 01 Žilina,
oznamuje, že v predmetnej konkurznej veci zostavil zoznam pohľadávok proti podstate v zmysle § 96 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a ďalej oznamuje zámer zostaviť rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. 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. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň
nahliadnuť v kancelárii správcu. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť
e-mailom: info@lexcreditor.sk alebo telefonicky na čísle: +421 2 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K019808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RAC spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Pázmáňa 49/3, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 600 245
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/22/2015S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/22/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: RAC
spol. s r. o., so sídlom P. Pázmáňa 49/3, 927 01 Šaľa, IČO: 36 600 245, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 25K/22/2015, v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 v spojení s § 76 ods. 3 Zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov týmto dopĺňa súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:
C. MAJETOK TRETEJ OSOBY NADOBUDNUTÝ NEÚČINNÝM PRÁVNYM ÚKONOM
Č. súp.
Opis
zložky

13.

Tretia osoba

Motorové vozidlo: AUDI
Q7,
VIN:
WAUZZZ4L78D008281,
EČ: SA004BY, rok výroby.:
2007

Dôvod zapísania

Súpisová
hodnota

Vlastník: Ing. Marián Antal,
Vlastník Ing. M. Antal dňa 5.8.2016 písomne uznal
bytom Nitrianska 1541/95,
neúčinnosť právneho úkonu na základe ktorého nadobudol 14 000 EUR
927
05
Šaľa,
vozidlo AUDI Q7 od úpadcu RAC spol. s r.o.
nar.: 30.11.1978
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JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K019809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Absolon, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 729 484
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23R/2/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23R/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka Absolon, s.r.o. so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 45 729 484
podľa ustanovenia § 128 ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v aktuálnom znení (ďalej
ZKR)
Miesto konania: Pekárska 11, Trnava
Dátum konania: 22.08.2016
Začiatok konania: 11,55 hod.
Prítomní:
- JUDr. Erik Bilský, reštrukturalizačný správca a spracovateľ zápisnice
- členovia veriteľského výboru:
FATRA IZOLFA, a.s., IČO: 36 301 931, Nitrianska 114/1764, Partizánske
zastúpený: JUDr. Ing. Ivana Kášová, č.pr.:905999
Všeobecná úverová banka, a.s., skrátený názov VÚB, a.s., IČO: 31 320 155, Mlynské Nivy 1, Bratislava, zastúpený:
JUDr. Lucia Hodulová, č.OP: EC040807
Marián Németh, IČO: 40 026 116, Pódafa 289, Povoda
zastúpený: Marián Németh, č.OP: ST400597
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Schvaľovanie návrhu na predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu podľa § 143 ZKR
4. Rôzne
5. Záver
AD 1. Otvorenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal správca dlžníka JUDr. Erik Bilský,
pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
AD 2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Správca dlžníka JUDr. Erik Bilský vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o voľbe predsedu
veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru veriteľa: FATRA
IZOLFA, a.s., IČO: 36 301 931, Nitrianska 114/1764, Partizánske.
Hlasovanie:
ZA:

3 veritelia – 3 hlasy

PROTI:

Nikto

ZDRŽAL SA:

Nikto

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE č. 01-VV- 23R/2/2016
Veriteľský výbor volí s počtom hlasov 3 v zmysle ustanovenia § 127, ods. (5) ZKR za predsedu veriteľského
výboru veriteľa FATRA IZOLFA, a.s., IČO: 36 301 931, Nitrianska 114/1764, Partizánske.
AD 3. Schvaľovanie návrhu na predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu podľa § 143
ZKR.
V rámci tohto bodu programu bol predložený návrh na predĺženie lehoty na predloženie návrhu reštrukturalizačného
plánu podľa ustanovení §143 ZKR z dôvodu, že dlžník nemá ustálené vzťahy natoľko, aby mu dovoľovali predložiť
reálny a udržateľný návrh reštrukturalizačného plánu .
Správca dlžníka JUDr. Erik Bilský vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o schválení návrhu
na predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu dlžníka Absolon, s.r.o.
Hlasovanie:
ZA:

3 veritelia – 3 hlasy

PROTI:

Nikto

ZDRŽAL SA:

Nikto

UZNESENIE č. 02-VV- 23R/2/2016
Veriteľský výbor počtom hlasom 3 schvaľuje predĺženie lehoty na predloženie návrhu reštrukturalizačného
plánu podľa ustanovení § 143 ZKR najviac o 60 dní.
AD. 4. Rôzne
V rámci uvedeného bodu členovia veriteľského výboru rokovali s dlžníkom a správcom o ďalšom postupe v rámci
reštrukturalizačného konania, ako aj o spôsobe vzájomnej komunikácie veriteľského výboru, správcu a dlžníka
AD 5. Záver
Prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, veriteľ FATRA IZOLFA, a.s., ktorý prítomným
poďakoval za ich účasť, pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatých uznesení
01-VV- 23R/2/2016 a 02-VV- 23R/2/2016 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128, ods (5) ZKR
v Obchodnom vestníku.
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V Trnave, 22.08.2016
...........................................................
predseda veriteľského výboru

K019810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Čecho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičmany 46, 013 15 Rajecká Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.2.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 5K/7/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/7/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, správca úpadcu Ing. Jaroslav Čecho, nar.
7.2.1965, trvale bytom Čičmany 46, 013 15 Rajecká Lesná, t.č. pozastavená živnosť: Ing. Jaroslav Čecho – SK
Real, s miestom podnikania: 013 17 Čičmany 46, IČO: 37 694 391 (ďalej len „Úpadca“) týmto v zmysle ust. § - u 34
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov Úpadcu, ktorá sa uskutoční dňa 26.9.2016 o 10:00 hod. v sídle
správcu na Jilemnického 30, 036 01 Martin. Predmetom schôdze veriteľov bude: 1. Úvod 2.Voľba zástupcu veriteľov
v zmysle § - u 37 ods.1 ZKR v spojení s ust. § - u 107 ods. 2 ZKR 3. Rôzne 4. 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.
V Martine dňa 22.8.2016
JUDr. Marína Gallová, správca

K019811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Čecho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičmany 46, 013 15 Rajecká Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.2.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 5K/7/2016 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/7/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec:

Zápisnica z 1. schôdze veriteľov

Miesto:

Jilemnického 30, 036 01 Martin

Dátum a čas:

22.8.2016 o 08:00 hod.

Predsedajúci:

JUDr. Marína Gallová, konkurzná správkyňa Úpadcu Ing. Jaroslav Čecho
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Dňa 15.7.2016 bol v Obchodnom vestníku OV č. 136/2016, pod značkou K016572 zverejnený oznam, že prvá
schôdza veriteľov Úpadcu: Ing. Jaroslav Čecho, nar. 7.2.1965, trvale bytom Čičmany 46, 013 15 Rajecká Lesná, t.č.
pozastavená živnosť: Ing. Jaroslav Čecho – SK Real, s miestom podnikania: 013 17 Čičmany 46, IČO: 37 694 391
(ďalej len „Úpadca“) sa uskutoční dňa 22.8.2016 o 08:00 hod. v sídle správcu na Jilemnického 30, 036 01 Martin.
V tomto ozname bol zverejnený aj program schôdze:
1. Úvod
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § - u 37 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § - u 107 ods. 2 ZKR
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § - u 36 ods. 1 ZKR
5. Záver

V súlade so zverejneným programom bola vedená 1. schôdza veriteľov Úpadcu.
Ad 1)
Veritelia, ktorí sa zúčastnili schôdze veriteľov sa zapísali do prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.
Zástupcovia veriteľov predložili dohodu o plnomocenstve na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

V súlade s ust. § - u 35 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii predsedala schôdzi konkurzná
správkyňa Úpadcu JUDr. Marína Gallová (ďalej len „správkyňa“).

Správkyňa konštatovala, že 1. schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, nakoľko bol prítomný aspoň jeden veriteľ
oprávnený na schôdzi hlasovať a ktorého pohľadávka bola zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.

Prítomní veritelia:

EOS KSI Slovensko, s.r.o. s počtom hlasov 12 017
Poštová banka, a.s. s počtom hlasov 11 384 hlasov

·

prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice
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Ad 2)
Po otvorení schôdze správkyňa podrobne oboznámila prítomných veriteľov so svojou činnosťou od vymenovania
do funkcie a vykonaných úkonoch, o zistenom majetku Úpadcu, prihlásených a uznaných pohľadávkach
konkurzných veriteľov a zároveň poukázala na obsah správ súdu, ktoré sú podané na konkurznom súde.

Následne dala správkyňa hlasovať o tom, či prítomní veritelia berú správu správcu na vedomie:

Za: 100 % prítomných veriteľov
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Na to bolo prijaté schôdzou veriteľov uznesenie:

U z n e s e n i e č. 1
Schôdza veriteľov berie správu o doterajšom priebehu a stave konkurzného konania na vedomie.

Správkyňa pristúpila k bodu 3) programu voľba zástupcu veriteľov v zmysle ust. § - u 37 ods. 1 ZKR v spojení s ust.
§ - u 107 ods. 2 ZKR.

Ad 3)
Správkyňa oboznámila prítomných veriteľov so spôsobom hlasovania, počtom hlasov a väčšinou, ktorá je potrebná
na prijatie uznesenia schôdze veriteľov o voľbe zástupcu veriteľov. Nebol zvolený nikto.

Správkyňa pristúpila k bodu 4) programu Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ust. §-u 36 ods. 1 ZKR.

Ad 4)
Správkyňa poučila prítomných veriteľov o tom, že podľa § 36 ods. 1, 2 ZKR do pôsobnosti schôdze veriteľov patrí
obligatórne hlasovanie o výmene správcu, pričom každý prítomný veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať má právo
navrhnúť do funkcie nového správcu jednu osobu zo zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR,
vedeného v obvode Krajského súdu Žilina.

Správkyňa vyzvala prítomných veriteľov, aby podali návrh na novú osobu správcu. Prítomní veritelia nepodali žiaden
návrh, v dôsledku čoho správkyňa skonštatovala, že doterajšia správkyňa konkurznej podstaty Úpadcu JUDr.
Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30,0 036 01 Martin zotrváva vo funkcii správcu Úpadcu.
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Správkyňa ďalej pristúpila k bodu 5) Záver.

Ad 5)
V závere dala správkyňa priestor prítomným veriteľom na prípadné pripomienky k priebehu schôdze a vyzvala
prítomných veriteľov na podanie prípadných námietok uplatnených proti prijatým uzneseniam z dôvodu ich rozporu
so zákonom. Prítomní veritelia neuplatnili na schôdzi veriteľov do zápisnice odôvodnenú námietku rozporu prijatých
uznesení so zákonom. V závere správkyňa poďakovala za účasť na schôdzi veriteľov prítomným veriteľom.

Vzhľadom na vyčerpanie programu schôdze veriteľov správkyňa schôdzu ukončila o 8.40 hod.

Príloha zápisnice: Prezenčná listina veriteľov

V Martine, dňa 22.8.2016
JUDr. Marína Gallová, správca

Príloha: podľa textu

K019812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Bede
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 34/1144, 941 07 Veľký Kýr
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1981
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/15/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, značka správcu S1220, zvoláva
prvú schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu: Marek Bede, nar. 14. 2. 1981, bytom Záhradná 1144/34, 941 07
Veľký Kýr, na deň 4. 10. 2016 o 10:00 hod. v kancelárii správcu: Mostná 13, Nitra, administratívna budova, 2.
poschodie.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
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2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácii účastníci predložia doklad totožnosti, člen štatutárneho orgánu právnickej osoby aj výpis z
obchodného registra účastníka - právnickej osoby. Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci alebo
poverenia na zastupovanie, doklad totožnosti a pri zastupovaní právnickej osoby aj jej výpis z obchodného registra.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K019813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEANDER THERMAL, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 388 572
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/30/2012/S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/30/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca úpadcu: MEANDER THERMAL, s.r.o. v konkurze, so sídlom M. R. Štefánika
1821, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 388 572 (ďalej aj len „Úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), zvoláva v
súlade s ustanovením § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutoční dňa 13.09.2016 o 10:00 hod. v hoteli Áčko na adrese Hrabovská cesta 34, 03401 Ružomberok,
GPS: 49.081346, 19.281539, v salóniku na prízemí, a to s nasledovným programom schôdze:
1. Otvorenie;
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania;
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok k speňažovaniu majetku Úpadcu spolu s
rozhodnutím o odporučeniach pre príslušné veriteľské orgány a správcu;
4. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok k prebiehajúcim súdnym konaniam týkajúcich sa
majetku Úpadcu spolu s rozhodnutím o odporučeniach pre príslušné veriteľské orgány a správcu;
5. Rôzne;
6. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia písomnú plnú moc, resp. písomné poverenie veriteľa na zastupovanie v tomto
konaní a dokladom totožnosti.
V súčasnosti zhotovované právne rozbory o prebiehajúcich súdnych konaniach, pripravované písomné materiály a
príslušná dokumentácia budú súčasťou správcovského spisu odo dňa 07.09.2016, kedy bude možné za účelom
bodu 3 a 4 programu schôdze veriteľov v úradných hodinách nahliadnuť do predmetných osobitných spisových
zväzkov v kancelárii správcu na adrese Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, IV. poschodie administratívnej
budovy.
V Ružomberku, dňa 22.08.2016
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca
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K019814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Kotásková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priekopnícka 12518/15A, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1969
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k.s.
Sídlo správcu:
Palárikova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/27/2016 S 1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/27/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGAL RECOVERY, k. s., správca úpadcu: Eva Kotásková, rod. Illešová, nar. 19.08.1969, Priekopnícka
12518/15A, 821 06 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 3K/27/2016,
týmto zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo
účtu je IBAN: SK96 0200 0000 0037 1410 4454 vedený vo VÚB, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Bratislave, dňa 22.08.2016

_______________________________
LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Majling- komplementár

K019815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mikláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckov ., 916 38 Beckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40K/13/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/13/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie
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OZNÁMENIE O ZOSTAVENÍ ZOZNAMU POHĹADÁVOK PROTI PODSTATE A ZÁMERE ZOZSTAVIŤ ROZVRH
ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY
Správca úpadcu: Ján Mikláš, nar. 31.05.1975, bytom 916 38 Beckov, štátny občan SR zverejňuje svoj zámer
zostaviť v zmysle § 96 ZKR rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty zapísanej vo zverejnenom súpise všeobecnej
podstaty majetku úpadcu v OV č. 142/2015 zo dňa 27.07.2015 pod č. K016625. Zároveň týmto oznamuje, že
zostavil Zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené zo všeobecnej podstaty.
Do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Nitrianska
42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske, každý pracovný deň od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. + 421 908 845 515 resp. na adrese:
spravcovskydom@gmail.com
Poučenie:
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.
Správcovský
dom,
v zast. Mgr. Lukáš Grežďo - komplementár

k.s.,

Správca

K019816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TURČEK - plynové infražiariče, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poničanova 10, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 950 307
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2012 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie V. kola verejného ponukového konania
Mgr. Ladislav Barát, správca majetku úpadcu: TURČEK - plynové infražiariče, s.r.o., so sídlom Poničanova 10, 949
01 Nitra, IČO: 35 950 307, č.k. 31K/2/2012, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu doručeným dňa
27.11.2014, ktorý bol doplnený dňa 12.02.2016 vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 písm. d/ zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZoKR): V. kolo verejného ponukového konania na
speňaženie všetkých doposiaľ neuhradených pohľadávok zaradených do oddelenej podstaty v prospech
zabezpečeného veriteľa RECLAIM, a.s. (pôvodne Sberbank Slovensko, a.s.)
Jedná sa o nasledovné pohľadávky:
·

Pavol Turček TURČEK – plynové infražiariče, Poničanova 10, 949 01 Nitra, IČO: 11 692 154, súpisová
hodnota: 79.927,80 EUR – pôžička

Zapísanie pohľadávky do súpisu majetku bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 150/2013 zo dňa 06.08.2013.
·
·

TIPEKO, spol. s r.o., so sídlom Golianovo 35 - pohľadávka vo výške 749,70 EUR
TIPEKO, spol. s r.o., so sídlom Golianovo 35 - pohľadávka vo výške 237,98 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Peter Arvay, Sirôtkova 1, Nitra - pohľadávka vo výške 129,41 EUR.

Zapísanie pohľadávok do oddelenej podstaty bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. OV 88/2012 zo dňa
09.05.2012.
V V. kole verejného ponukového konania na speňaženie vyššie uvedených pohľadávok sa tieto speňažujú ako
samostatné celky po jednotlivých dlžníkoch za najvyššiu ponuku, ktorá však nemôže byť neprimeraná.
Neprimeranosť ponuky posúdi zabezpečený veriteľ, ktorého posúdenie v tejto veci bude pre správcu záväzné.
Podmienky kola verejného ponukového konania:
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ladislav Barát, Školská 3, 949 01 Nitra, v zapečatenej
obálke s označením „TURČEK - plynové infražiariče, s.r.o.– ponukové konanie - neotvárať“ do 10.00 hodiny dňa
22.09.2016. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na
odoslanie pred uplynutím stanovenej lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať
späť. Každý účastník je oprávnený podať len jednu ponuku vzťahujúcu sa na súbor majetku, inak sa na všetky jeho
podané ponuky neprihliada. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené nebude správca prihliadať.
Záujemca predloží samostatnú ponuku na odkúpenie každého samostatného celku (všetkých pohľadávok týkajúcich
sa jedného dlžníka) pohľadávok. V prípade, že nebude predložená samostatná ponuka pre pohľadávky/u každého
dlžníka, správca na ponuku nebude prihliadať.
2. Z verejného ponukového konania sú vylúčené spriaznené osoby v zmysle §9 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a dlžníci úpadcu. Na nimi predložené ponuky správca nebude vo verejnom ponukovom konaní
prihliadať.
3. Obálka musí obsahovať návrh cenovej ponuky na postúpenie súboru pohľadávok voči jednotlivému dlžníkovi s
dokladom o zaplatení kaucie, označenie pohľadávky/ok, meno, priezvisko, bydlisko a podpis záujemcu resp.
obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu, podpis štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej za záujemcu konať;
takéto oprávnenie je táto osoba povinná v návrhu preukázať, v prípade ak osoba podpísaná v návrhu nie v žiadnom
verejne prístupnom registri uvedená ako oprávnená (napr. splnomocnenec), telefónne číslo, e-mailový kontakt.
Účastník v návrhu uvedie taktiež číslo účtu, na ktorý mu v prípade neúspešnosti správca vráti zloženú kauciu. Na
obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, resp. budú doručené v rozpore s podmienkami nebude
správca prihliadať.
4. Účastník ponukového konania je povinný zložiť na bankový účet č: 2914996173/1100 vedený v Tatra banka
a.s. (Číslo účtu v IBAN tvare SK93 1100 0000 0029 1499 6173 / BIC : TATRSKBX (1100) – Tatrabanka) minimálne
50% navrhovanej kúpnej ceny pod variabilným symbolom: 3122012 a túto skutočnosť preukázať už v ponuke.
Predmetná úhrada sa považuje za kauciu. Zábezpeka sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet
správcu najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk. Skladanie zábezpeky je prípustné len
peňažným prevodom na účet správcu.
5. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu a zároveň primeranú ponuku.
Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu riadne a včas, poukázanie zábezpeky na účet
určený správcom. Na záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo
náležitostí správca nebude neprihliadať.
6. Pri úplnej zhodnosti ponúk sa víťazom stane účastník, ktorého ponuka bola doručená správcovi skôr.
7. Správca v súčinnosti so zabezpečeným veriteľom je oprávnený odmietnuť všetky predložené ponuky.
8. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu dňa 22.09.2016 o 12.20 hod. Ponukové
konanie bude vyhodnotené do troch dní od posúdenia primeranosti ponúk príslušným orgánom. Za najvýhodnejšiu
ponuku sa bude považovať návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok s najvyššou ponukou, ktorá bude
posúdená príslušným orgánom ako primeraná. Správca je po posúdení príslušným orgánom oprávnený odmietnuť z
dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
9. Vyhodnotenie ponúk správca bez zbytočného odkladu zašle na zverejnenie v Obchodnom vestníku. Neúspešným
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9. Vyhodnotenie ponúk správca bez zbytočného odkladu zašle na zverejnenie v Obchodnom vestníku. Neúspešným
záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov a zároveň im oznámi, že v
ponukovom konaní vybraní neboli.
10. V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom
alebo odplatu neuhradí v termíne podľa príkazov správcu, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu,
ktorého ponuka bola tiež vyhodnotená ako primeraná. V takom prípade prepadá zložená kaucia v prospech
konkurznej podstaty, ktorá sa automaticky započítava na pokutu za nedodržanie podmienok verejného ponukového
konania.
11. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako víťazná je povinný do 15 dní po oznámení správcu, že jeho
ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť zmluvu o postúpení pohľadávok a v tejto lehote aj uhradiť zvyšok ním
navrhnutej odplaty za postúpenie pohľadávok, najneskôr však ku dňu podpisu zmluvy so správcom. Úplná úhrada
kúpnej ceny je podmienkou nadobudnutia vlastníctva predmetu speňažovania.
12. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K019817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Frič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 2649/39, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Petrán
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/7/2016 S353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/7/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: Iná majetková podstata
Popis: Zrážky zo mzdy za júl 2016
Súpisová hodnota majetku: 782,50 €
Deň zapísania/prijatia na účet správy: 11.08.2016

JUDr. Peter Petrán, správca

K019818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HS - INGREAL a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bellova 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 212 156
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2016 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2016
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31K/24/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31K/24/2016 zo dňa 24. mája 2016 som bol ustanovený za správcu
majetku úpadcu HS – INGREAL a. s., so sídlom Bellova 3, 040 01 Košice, IČO: 36 212 156 (ďalej len „uznesenie“).
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 31. mája 2016 v čiastke 104/2016.
V súlade s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len "ZKR") zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu:
veľkosť
spoluvlastníckeho
podielu

podstata

dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

opotrebený
8 000,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

opotrebený
primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

neznáme

opotrebený
1 000,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

neznáme

neznáme

opotrebený
10 000,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

SSB MINI VARIO 2

neznáme

neznáme

opotrebený
primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Vrtná súprava KLEMM
KW2040

neznáme

neznáme

opotrebený
57 529,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Kompresor ATLAS
COPCO XAHS 186Dd

neznáme

neznáme

opotrebený
18 608,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Elektopneum. Kladivo
HERMAN MX 1151

neznáme

neznáme

150,00 €

opotrebený
primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Elektrocentrála
HERMAN HEX8500

neznáme

neznáme

350,00 €

opotrebený
primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Injektážne čerpadlo
COMDRILL

neznáme

neznáme

500,00 €

opotrebený
primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Momentový kľúč s
manometrom

neznáme

neznáme

100,00 €

opotrebený
primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Vrtné ponorné kladivo
BULROCK XL4

neznáme

neznáme

200,00 €

opotrebený
primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Sekacie kladivo
MAKITA

neznáme

neznáme

opotrebený
1 000,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

súpisová
evidenčné
cena v € bez
číslo
DPH

popis hnuteľnej veci

výrobné číslo

Lanová píla

neznáme

neznáme

Vrtné náradie BAUER
BG7

neznáme

neznáme

Injektážna súprava

neznáme

Vysokotlaká pumpa
AMLER

171,00 €

500,00 €

stav
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opotrebený
primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

opotrebený
2 000,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

opotrebený
primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

neznáme

opotrebený
114 687,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

neznáme

neznáme

opotrebený
5 000,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Vysokozdvižný vozík
DVHM 352

neznáme

neznáme

opotrebený
1 200,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Elektrocentrála HONDA

neznáme

neznáme

300,00 €

opotrebený
primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

WAP ALP

neznáme

neznáme

300,00 €

opotrebený
primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

TATRA Valník T815

42687181

KE-566BZ

opotrebený
4 561,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Praga V3S žeriav

neznáme

KE-280CP

opotrebený
4 000,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

W0L0TGF7522098684 KE-974DY

opotrebený
1 390,83 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Vrtné ponorné kladivo
BULROCK XL4

neznáme

neznáme

Predpínacie zar.na
tyčové kotvy

neznáme

neznáme

Vysokotlaký čistič
ALTO POSEIDON

neznáme

neznáme

Vibračné dusadlo
MAMUT 1

neznáme

Vibračný valec VV110
1032

Opel ZAFIRA

300,00 €

300,00 €

TATRA T815 HR

44552

KE-406CA

opotrebený
5 293,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

AVIA 31 K CAN

H007536

KE-619EJ

opotrebený
2 130,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

AVIA A31.1 N SODG
skriňová

K013080

KE-249CB

opotrebený
primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

PRAGA V3S žeriav
AD-080

2403

KE-496DN

opotrebený
5 000,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

opotrebený
primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

všeobecná

majetok vo
vlastníctve

MERCEDES-Benz
VITO110 2.2. CDI
kombi 8-miest

MERCEDES

VSA63809413279950 KE-030EG

WDB9044631P791926 KE-565AL

943,00 €

486,67 €

opotrebený
2 438,00 € primerane veku

1/1
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WDB9044631P791926 KE-565AL

MITSUBISHI PAJERO
JMBLYV78W1J002422 KE-225HZ
Wagon 3.2 DI

Deň vydania: 25.08.2016
1/1

všeobecná
podstata

opotrebený
4 915,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

2 438,00 € primerane veku
a používaniu

vlastníctve
úpadcu

DACIA LOGAN

UU1KSDA3H47398993 KE-847ID

opotrebený
4 447,50 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

DACIA LOGAN

UU1KSDA3H47398992 KE-852ID

opotrebený
4 340,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

RENAULT MEGANE
Grandtour 1.4. Tce
Dynamique

VF1KZ1V0643893458 KE-790IV

opotrebený
5 750,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

DACIA DOKKER

neznáme

KE-611JJ

opotrebený
8 000,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

DACIA DOKKER

neznáme

KE-913JJ

opotrebený
8 000,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

DACIA DOKKER

neznáme

KE-061JK

opotrebený
8 000,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

MAN 41.464 ťahač
podvalníkov

WMAE75ZZZ3L033194 KE-183EJ

opotrebený
27 893,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

GOLDHOFER
STZ-VL5-53/80
podvalníkový príves

WG0STZL000018468 KE-420YH

opotrebený
29 126,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

RENAULT MASTER

VF1JDC3H638256830 KE-637GV

opotrebený
5 038,33 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

vrtná súprava
SOILMEC

neznáme

neznáme

opotrebený
390 841,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

vrtná súprava BAUER
BG15H

neznáme

neznáme

opotrebený
297 244,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

vrtná súprava BAUER
BG7

neznáme

neznáme

opotrebený
8 970,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

CAT H130 HYDR.

neznáme

neznáme

opotrebený
5 000,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

vrtné náradie JANO
114,3 mm

neznáme

neznáme

opotrebený
3 000,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

vrtné náradie JANO
139,7 mm

neznáme

neznáme

opotrebený
3 000,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu
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AVIA 31A mazací
servis

K000347

KE-290CI

838,00 €

opotrebený
primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Príves na osobné auto

neznáme

KE-056YC

500,00 €

opotrebený
primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Praga V3S fekal

6226412

KE-546CO

opotrebený
2 261,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Maringotka - príves 1

neznáme

neznáme

250,00 €

opotrebený
primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Maringotka - príves 2

neznáme

neznáme

250,00 €

opotrebený
primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Maringotka - príves 3
(2nápr.)

neznáme

neznáme

500,00 €

opotrebený
primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Vrtná súprava KLEMM
2040

neznáme

neznáme

opotrebený
57 000,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Vrtná súprava KLEMM
806

neznáme

neznáme

opotrebený
52 000,00 € primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Zvárací agregát
WTU315

neznáme

neznáme

150,00 €

opotrebený
primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Zvárací agregát
WTU200

neznáme

neznáme

150,00 €

opotrebený
primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Elektrocentrála
DES24PAD

neznáme

neznáme

300,00 €

opotrebený
primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

neznáme

neznáme

150,00 €

opotrebený
primerane veku
a používaniu

1/1

všeobecná
podstata

majetok vo
vlastníctve
úpadcu

Komresor
elekt.

JSK-10740

V Košiciach, dňa 17. augusta 2016
JUDr. Milan Okajček
správca

K019819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cattleya SK s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 522 568
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Karpatská 5, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/27/2014 S1705
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Spisová značka správcovského spisu: 8K/27/2014 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/27/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Správca JUDr. Adam Puškár úpadcu: Cattleya SK s.r.o., so sídlom Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO:
44 522 568 podľa § 28, ods. 3 ZKR dňa 22.08.2016 zapísal do zoznamu pohľadávok prihlášku č. 1 veriteľa LAST
MILE, spol. s r.o., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 36 353 353 v celkovej prihlásenej sume 110,46,eur.

K019820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ingrid Mistríková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelenecká 7/71, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
Slovenská 7, 940 01 Nové ZámkyS
Spisová značka správcovského spisu: 27K/14/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/14/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca dlžníka: Ing.Ingrid Mistríková,
nar. 31.03.1968, bytom Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká č. 7/71 Slovenská Republika, oznamujem, že na
majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 27K/14/2016-80 zo dňa 04.07.2016, uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 133/2016 zo dňa 12.07.2016, vyhlásený konkurz a bol som ustanovený za správcu
konkurznej podstaty .
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
bankrupt, Ing.Ingrid Mistríková, nar. 31.03.1968, Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká č. 7/71 Slovenská
Republika Slovak Republic, my duty is to inform you, that District Court in Nitra, No. 27/K/14/2016 on the
04.07.2016 and promulgated in the Commercial Bulletin No. 133/2016 dated 12.07.2016 proclaimed bankruptcy of
the bankrupt and simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stave 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 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 (§ 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 was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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).
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 name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment
of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
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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 ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these consideration as application, whereby the
court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as
application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec.
1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 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 articles of amendment 40 of the Direction of the European Council No. 1346/2000
dated 29th May 2000.
V Nových Zámkoch dňa 19.08.2016/ In Nove Zamky on 19.08.2016
Ing. Jozef Kulich, správca/trustee

K019821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Boroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 855/20, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.1.1991
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/33/2016 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/33/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
typ súpisovej
P.č. hodnoty
majetku

špecifikácia majetku

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

súpisová
hodnota
majetku v
EUR

1.

iná majetková
hodnota

nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a hotových
výdavkov predbežného správcu

1/1

majetok
30.7.2016 podliehajúci 663,88
konkurzu

2.

peňažná hotovosť

peňažná hotovosť, toho času vložená v prospech
bankového účtu SK40 0200 0000 0036 9924 8651

1/1

majetok
4.8.2016 podliehajúci 1 660,00
konkurzu
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1/1
exekúcii
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majetok
22.8.2016 podliehajúci 510,59
konkurzu

V Trenčíne 22.8.2016

K019822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IDS MONTÁŽE LEVICE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Michala 4, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 011
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/15/2016 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/15/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., správca so sídlom Hollého 10, 949 01 Nitra ako správca úpadcu: IDS MONTÁŽE
LEVICE, s.r.o., so sídlom Sv. Michala 4, 934 01 Levice, IČO: 36 549 011, právne zastúpený: LEGATE, s.r.o., so
sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, IČO: 35 846 909, podľa ust. § 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
oznamuje číslo účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne: č. ú.:
2926890691/1100 vedený v Tatra banka, a. s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
správca
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