Obchodný vestník 167/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.08.2016

K019913
Spisová značka: 1K/6/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ján Ridzoň, nar. 21.03.1976,
bytom Jilemnického 465, 976 45 Hronec, správcom ktorého je spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom
kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 982 586, o návrhu predbežného správcu na priznanie
odmeny a hotových výdavkov, takto
rozhodol
P r i z n á v a spoločnosti LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
47 982 586 paušálnu odmenu v sume 165,97 Eur a úhradu preukázaných výdavkov v sume 155,54 Eur vzniknutých
pri výkone predbežnej správy.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť odmenu a úhradu preukázaných výdavkov v
celkovej výške 321,51 Eur správcovi na č.ú. IBAN SK75 1100 0000 0029 4746 2397 z preddavku evidovaného pod
položkou denníka D 19 9 2016, pod účt. dokladom 5. II. 2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
U p r a v u j e učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť správcovi konkurznej podstaty na č.ú. IBAN SK75 1100
0000 0029 4746 2397 zvyšnú časť preddavku v sume 342,37 Eur, evidovanú pod položkou denníka D 19 9 2016,
pod účt. dokladom 5. II. 2016 a to do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ
preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, písomne v 2
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (ako má odvolací súd rozhodnúť), uviesť dátum a podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.08.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K019914
Spisová značka: 4K/49/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Ingrid Krajliková -INA, s miestom podnikania V. P. Tótha
1081/17, 960 01 Zvolen, IČO: 48 279 170, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Zvolen, číslo
živnostenského registra: 6701-24813, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Ingrid Krajliková -INA, s miestom podnikania V. P. Tótha 1081/17, 960
01 Zvolen, IČO: 48 279 170.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.08.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K019915
Spisová značka: 4K/50/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Filip Nemčok, nar. 19. 03. 1975, trvale bytom Filipovo 71,
976 64 Beňuš, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Filip Nemčok, nar. 19. 03. 1975, trvale bytom Filipovo 71, 976 64
Beňuš.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.08.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K019916
Spisová značka: 4K/51/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Eva Mútňanová, nar. 10. 12. 1959, trvale bytom Lúčna
2647/5, 977 03 Brezno, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Eva Mútňanová, nar. 10. 12. 1959, trvale bytom Lúčna
2647/5, 977 03 Brezno.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.08.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K019917
Spisová značka: 4K/52/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Vojtech Richter, nar. 30. 09. 1962, trvale bytom Okružná 5,
974 04 Banská Bystrica, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Vojtech Richter, nar. 30. 09. 1962, trvale bytom Okružná 5, 974 04
Banská Bystrica.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.08.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K019918
Spisová značka: 26K/45/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Alexander Németh, nar.: 04.12.1969, bytom Banková
421/22, 076 41 Biel o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 04.08.2016:
Zoznam majetku zo dňa 01.08.2016 nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 4 vyhlášky
č. 665/2005 Z.z.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 04.08.2016:
Zoznam majetku zo dňa 01.08.2016 nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 4 vyhlášky
č. 665/2005 Z.z.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 26K/45/2016 vo vyššie stanovej
lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. ( § 14 ZKR ).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 19.8.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K019919
Spisová značka: 26K/40/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Mgr. Ladislav Hadidom, nar. 12.04.1959, bytom Trsťany
85, 044 45 Bidovce, korešpondenčná adresa Hlinkova 15, Košice 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: Mgr. Ladislav Hadidom, nar. 12.04.1959, bytom
Trsťany 85, 044 45 Bidovce.
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 22.8.2016
JUDr. Július Tóth, sudca
K019920
Spisová značka: 26K/44/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa v 1. rade: RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Pri trati 15, 820
14 Bratislava, IČO: 35 744 723, právne zást.: Právny dom - advokáti, s.r.o., so sídlom Hurbanova 9A, 974 01 Banská
Bystrica, navrhovateľa
v 2. rade:
TECHNOIMES
s.r.o.,
so sídlom
ul. Kpt.
Uhra Z.
57/3,
907 01 Myjava,
IČO: 36 270
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01 Michalovce, IČO: 36 217 808,
právne zást.: JUDr. Alexander Farkašovský, advokát, so sídlom
Pri jazdiarni č. 1, 040 01 Košice o priznaní odmeny a
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Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa v 1. rade: RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Pri trati 15, 820
14 Bratislava, IČO: 35 744 723, právne zást.: Právny dom - advokáti, s.r.o., so sídlom Hurbanova 9A, 974 01 Banská
Bystrica, navrhovateľa v 2. rade: TECHNOIMES s.r.o., so sídlom ul. Kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava, IČO: 36 270
024 proti dlžníkovi: BOVINEX Europa, s.r.o., so sídlom Priemyselná 1711/2, 071 01 Michalovce, IČO: 36 217 808,
právne zást.: JUDr. Alexander Farkašovský, advokát, so sídlom Pri jazdiarni č. 1, 040 01 Košice o priznaní odmeny a
výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
533,36 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 533,36 EUR zložiteľovi preddavku: RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Pri trati
15, 820 14 Bratislava, IČO: 35 744 723 vedený pod položkou denníka D19 - 114/2014 na účet IBAN: SK79 1100
0000 0026 2500 6874, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 22.8.2016
JUDr. Július Tóth, sudca
K019921
Spisová značka: 32K/13/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ALBOG, s.r.o., so sídlom: prof.
Hlaváča 1887/10, 071 01 Michalovce, IČO: 45 401 276 o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie Štúrova 19, 040 01 Košice, zn.
správcu: S 1424, odmenu vo výške 663,88 EUR.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie Štúrova 19, 040 01 Košice, zn.
správcu: S 1424, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 12,50 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie
Štúrova 19, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1424, odmenu vo výške 676,38 EUR z preddavku evidovaného v zázname
o zložení položka denníka D19 - 283/2015, 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 (§ 42 ods. 3 O.s.p.) 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 (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 22.8.2016
JUDr. Július Tóth, sudca

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

4

Obchodný vestník 167/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.08.2016

K019922
Spisová značka: 26K/22/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice
proti dlžníkovi: IGLO-PLUS, s.r.o., so sídlom Nám. Cyrila a Metoda 154, 078 01 Sečovce, IČO: 44 203 161 o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: IGLO-PLUS, s.r.o., so sídlom Nám. Cyrila a
Metoda 154, 078 01 Sečovce, IČO: 44 203 161 pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach a to písomne v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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 22.8.2016
JUDr. Július Tóth, sudca
K019923
Spisová značka: 31K/44/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Terézia Ružinská, narodená: 09.10.1960, bytom:
Viedenská 15, 040 13 Košice, práv. zastúpená: JUDr. Matúš Lemeš - advokát, 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: Terézia Ružinská, narodená: 09.10.1960, bytom: Viedenská 15,
040 13 Košice.
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: Mgr. Peter Pihorňa, so sídlom kancelárie: Námestie osloboditeľov 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1284.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
U k l a d á správcovi
povinnosť
bezodkladne
informovať
o podľa
vyhlásení
známych
veriteľovvestníku
dlžníka, ktorí majú
Vydáva Ministerstvo
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republiky
zákonakonkurzu
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
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zákonov na
svojom Európskej
webovom sídle:
trvalé bydlisko alebo registrované
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úniewww.justice.gov.sk
ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
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doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
Obchodný vestník 167/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 30.08.2016
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR“).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
5. Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
6. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
7. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
8. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
11. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
12. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
13. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
14. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
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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
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13. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
14. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
15. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
16. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
17. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
18. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 22.8.2016
JUDr. Július Tóth, sudca
K019924
Spisová značka: 31K/60/2009
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FIT TRANSPORT, s.r.o., so sídlom:
Palešovo námestie 361/46, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 36 031 011, o návrhu na zrušenie konkurzu 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 vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FIT TRANSPORT, s.r.o., so sídlom:
Palešovo námestie 361/46, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 36 031 011, o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: FIT TRANSPORT, s.r.o., so sídlom: Palešovo námestie 361/46, 053
04 Spišské Podhradie, IČO: 36 031 011 z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
z časti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch vyhotoveniach.
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).
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 22.8.2016
JUDr. Július Tóth,
K019925
Spisová značka: 31K/41/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: GOLDBRUCK TRANS, spol.
s.r.o., so sídlom Rastislavova 12, 949 01 Nitra, IČO: 36 729 175, ktorého správcom je: Ing. Rudolf Ivan, so sídlom
kancelárie Rázusova 2, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/41/2013-111 zo dňa 19.02.2014 na majetok úpadcu
GOLDBRUCK TRANS, spol. s.r.o., so sídlom Rastislavova 12, 949 01 Nitra, IČO: 36 729 175, z r u š u j e po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra, rozhodne o
ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu ho
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 22.8.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K019926
Spisová značka: 31NcKR/4/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Tibor Varga, nar. 19.10.1954, bytom Hviezdoslavova
2705/7, 945 01 Komárno, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I.Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: Tibor Varga, nar. 19.10.1954, bytom Hviezdoslavova 2705/7, 945 01
Komárno.
II.Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Vlastu Suchanovú, adresa kancelárie Podzámska 32, 940 01
Nové Zámky,Vydáva
S 12. 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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I.Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: Tibor Varga, nar. 19.10.1954, bytom Hviezdoslavova 2705/7, 945 01
Komárno.
II.Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Vlastu Suchanovú, adresa kancelárie Podzámska 32, 940 01
Nové Zámky, S 12.
III.Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia podliehať
písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony dlžníka
smerujúce k skončeniu pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v jednom
kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník je p o v i n n ý počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného roka poskytnúť
správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 1 440,00 eur; ak táto suma presiahne 70 %
čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok, je dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume
najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
V. Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať súdu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom.
VI. Správca je p o v i n n ý vždy na konci skúšobného roka podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas uplynulého skúšobného roka a o rozdelení poskytnutých peňažných prostriedkov medzi veriteľov
dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.8.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K019927
Spisová značka: 31K/81/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : Miroslava Balabánová, nar. 28.2.1985,
bytom Družstevná 2584/21, 945 01 Komárno, ktorého správcom je JUDr. Róbert Hipp, so sídlom kancelárie Farská
33/I.p, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/81/2012-77 zo dňa 25.1.2013 na majetok úpadcu
Miroslava Balabánová, nar. 28.2.1985, bytom Družstevná 2584/21, 945 01 Komárno, z r u š u j e po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra, rozhodne o
ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu ho
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za
deň doručenia
uznesenia sa považuje
deň nasledujúci
po dni zverejnenia uznesenia
Obchodnom
Obchodný
vestníktohto
167/2016
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vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 22.8.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K019928
Spisová značka: 31K/61/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Simona Gáliková, nar.
11.04.1969, bytom Ondrochov 551, 941 02 Lipová, zastúpená: ŠKODA LEGAL s.r.o., so sídlom Komenského 18/B,
974 01 Banská Bystrica, ktorej správcom je: JUDr. Tatiana Timoranská, adresa kancelárie Podzámska 32, 940 01
Nové Zámky, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/61/2014 -33 zo dňa 22.1.2015 na majetok úpadcu
Simona Gáliková, nar. 11.04.1969, bytom Ondrochov 551, 941 02 Lipová, z r u š u j e po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra, rozhodne o
ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 23.8.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K019929
Spisová značka: 1K/71/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: ZADAKO spol. s r.o., so
sídlom Popradská 650, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 35 714 077, správcom ktorého je Ing. Emil Čerevka, so sídlom
kancelárie Štefánikova 17, 066 01 Humenné, o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO:
35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu ZADAKO spol. s r.o., so sídlom Popradská 650, 059 52
Veľká Lomnica, IČO: 35 714 077, namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Panónska cesta 2, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 35 937 874, v celkovom rozsahu pohľadávok vo
výške 655,04 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 22.8.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K019930
Spisová značka: 1R/3/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Nexis Fibers a.s., so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066
12, IČO: 36 729 680, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka takto
rozhodol
P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka Nexis Fibers a.s., so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 12, IČO: 36 729
680.
U s t a n o v u j e I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06
Prešov, IČO: 36 865 265
V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie k sp. zn. 1R/3/2016.
U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája
2000 o konkurznom konaní informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu:
a)

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,

b)
nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve
alebo inej právnickej osobe,
c)
prevod, darovanie, prenájom, umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženie nehnuteľného
majetku Dlžníka zabezpečovacím právom alebo vecným bremenom,
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov, vrátane zmluvy alebo dohody zakladajúcej právny vzťah s charakterom finančného leasingu,
e)
vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku Dlžníkom alebo k vzniku
ručiteľského záväzku Dlžníka,
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
g)
vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, t.j.
bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého základe Dlžník poskytne alebo sa
zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe
získa alebo má získať,
h)
vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho s prihliadnutím na všetky okolnosti
oprávnené záujmy veriteľa alebo veriteľov Dlžníka na čo najvyššom uspokojení ich pohľadávok,
i)
akékoľvek plnenie peňažného záväzku Dlžníka v hodnote prevyšujúcej 50.000,- EUR alebo viacerých
peňažných záväzkov Dlžníka voči tomu istému subjektu v hodnote prevyšujúcej 100.000,- EUR v priebehu troch ( 3 )
mesiacov, s výnimkou plnenia záväzku alebo záväzkov vyplývajúcich z právneho úkonu schváleného Správcom,
j)
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote
prevyšujúcej 50.000,- EUR,
k)
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie Dlžníka alebo záväzok
Dlžníka strpieť určitú činnosť alebo záväzok Dlžníka zdržať sa určitej činnosti po dobu viac ako troch ( 3 ) po sebe
nasledujúcich mesiacov, ibaže by hodnota predmetu plnenia takejto zmluvy alebo dohody prepočítaná na jeden rok
zmluvného obdobia nepresiahla 20.000,- EUR,
l)
Dlžníkom,
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nasledujúcich mesiacov, ibaže by hodnota predmetu plnenia takejto zmluvy alebo dohody prepočítaná na jeden rok
zmluvného obdobia nepresiahla 20.000,- EUR,
l)
Dlžníkom,

pracovnoprávne úkony smerujúce k vzniku alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s

m)
pracovnoprávne úkony smerujúce k zmene pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s Dlžníkom v
rozsahu zmeny dohodnutého pracovného času alebo mzdových podmienok, ako aj dojednaní o peňažných a/alebo
nepeňažných nárokoch zamestnanca voči Dlžníkovi po skončení alebo v súvislosti so skončením pracovného
pomeru,
n)
vykonanie jednostranného právneho úkonu alebo uzavretie dvojstranných alebo viacstranných
právnych úkonov, na základe ktorých by Dlžníkovi vznikla iná povinnosť peňažného alebo nepeňažného plnenia v
dôsledku nesplnenia svojho záväzku riadne a včas ako právna povinnosť vyplývajúca z kogentných ustanovení
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv ratifikovaných a vyhlásených spôsobom
ustanoveným zákonom,
o)
plnenie peňažných záväzkov Dlžníka alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
p)
každý právny úkon medzi Dlžníkom a jeho spriaznenými osobami alebo medzi Dlžníkom a
spriaznenými osobami veriteľov Dlžníka,
q)
uznanie ktorejkoľvek z pohľadávok ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej do reštrukturalizácie a popretej
Správcom, zo strany Dlžníka podľa ust. § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku alebo uznania nároku
vykonaného pred súdom v konaní o určenie popretej pohľadávky.
P o u č u j e veriteľov, že pohľadávka sa prihlasuje vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, a to na predpísanom
tlačive, ktorého vzor, náležitosti a do neho zapisované údaje spolu s vysvetlivkami sú uvedené v prílohe č. 5 a 6
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“). Na prihlášku doručenú po
lehote sa neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR). Podľa § 122 ZKR prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky
sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v
eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného
výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo
alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na
území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a
včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú
pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na požiadanie správca vydá veriteľovi
potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§ 122 ZKR).
Ukladá správcovi predkladať súdu podrobné písomné správy o stave reštrukturalizačného konania a o aktuálnom
stave obchodnej a finančnej situácie dlžníka, a to ku 15-temu dňu každého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola reštrukturalizácia dlžníka povolená.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky povolenia reštrukturalizácie nastávajú odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia o povolení
reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení
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Účinky povolenia reštrukturalizácie nastávajú odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia o povolení
reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení
v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).

Okresný súd Prešov dňa 22.8.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K019931
Spisová značka: 1K/24/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ENVIRON SERVIS,
s.r.o., so sídlom Prešovská 540/22, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 36 456 667, správcom ktorého je JUDr. Marián
Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva JUDr. Mariána Novikmeca, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, z funkcie
správcu úpadcu,
ustanovuje za správcu úpadcu: JUDr. Mária Divulitová so sídlom kancelárie Kukorelliho 58, 066 01 Humenné,
ukladá povinnosť odvolanému správcovi JUDr. Mariánovi Novikmecovi, aby novému správcovi bezodkladne predložil
všetku dokumentáciu úpadcu, predložil mu podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol potrebnú súčinnosť,
p r e d l ž u j e správcovi JUDr. Márii Divulitovej lehotu na vyhotovenie konečného zoznamu pohľadávok o 15 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 22.8.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K019932
Spisová značka: 4K/31/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Marián Harniš, nar.: 31.07.1977, trvale
bytom Kruhová 1004/51, 059 71 Ľubica o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: J&H FIRM s.r.o., so
sídlom Kruhová 1004/51, Ľubica 059 71, IČO: 47 690 810, takto
rozhodol

Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia súdu predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
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

13

Obchodný vestník 167/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.08.2016

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

Okresný súd Prešov dňa 23.8.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K019933
Spisová značka: 4K/31/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 4K/31/2016
vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Marián Harniš, nar.: 31.07.1977, trvale bytom Kruhová 1004/51, 059 71 Ľubica
proti
dlžníkovi: J&H FIRM s.r.o., so sídlom Kruhová 1004/51, Ľubica 059 71, IČO: 47 690 810
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 06.10.2016 o 11:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:
216.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať,
je potrebné,
aby zástupca
už na prvom
pojednávaní.
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskejpredložil
republiky plnomocenstvo
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

Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie
môže byť na návrh účastníka konania
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odročené len vtedy, ak sa účastník konania alebo jeho zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od účastníka

Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Obchodný vestník 167/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 30.08.2016
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh účastníka konania
odročené len vtedy, ak sa účastník konania alebo jeho zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od účastníka
konania možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu
pojednávania došlo z dôvodu jeho nepriaznivého zdravotného stavu. Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedel alebo mohol dozvedieť, alebo ho s
prihliadnutím na všetky okolnosti mohol predpokladať. Ak súd zistí, že účastníkom konania uvedený dôvod na
odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí účastníka konania, ktorý odročenie navrhol.
Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie pojednávania, je povinný uviesť telefónne číslo alebo elektronickú
adresu, na ktorú ho možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jeho návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených účastníkom konania a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú
schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Okresný súd Prešov
V Prešove 23.8.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka
sudca

spisová značka: 4K/31/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Marián Harniš, nar.: 31.07.1977, trvale bytom Kruhová 1004/51, 059 71 Ľubica
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje
216.

sa

pojednávanie na deň 06.10.2016 o 11:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: J&H FIRM
s.r.o., so sídlom Kruhová 1004/51, Ľubica 059 71, IČO: 47 690 810, a to
veriteľ č. 1: Marián Harniš, nar.: 31.07.1977, trvale bytom Kruhová 1004/51, 059 71 Ľubica
veriteľ č. 2: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č.8 a 10, 813 63 Bratislava I
veriteľ č. 3: Marek Triščík - ELEKTROMONTÁŽE, s miestom podnikania Uzovský Šalgov 15, 082 61 Ražňany, IČO:
47 874 376
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

veriteľ č. 4: Pavel Venerčan ml., s miestom podnikania 92508 Čierny Brod 579, IČO: 47 905 174
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s.r.o., so sídlom Kruhová 1004/51, Ľubica 059 71, IČO: 47 690 810, a to
veriteľ č. 1: Marián Harniš, nar.: 31.07.1977, trvale bytom Kruhová 1004/51, 059 71 Ľubica
Obchodný vestník 167/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 30.08.2016
veriteľ č. 2: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č.8 a 10, 813 63 Bratislava I
veriteľ č. 3: Marek Triščík - ELEKTROMONTÁŽE, s miestom podnikania Uzovský Šalgov 15, 082 61 Ražňany, IČO:
47 874 376
veriteľ č. 4: Pavel Venerčan ml., s miestom podnikania 92508 Čierny Brod 579, IČO: 47 905 174
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

Okresný súd Prešov dňa 23.8.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K019934
Spisová značka: 2K/10/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BRAVIS, a.s., so sídlom Popradská
40, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 36 491 314, správcom ktorého je JUDr. Vladimír Babin, so sídlom kancelárie Hlavná
29, 080 01 Prešov, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k. 2K/10/2014-108 zo dňa
25.07.2016 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 voči úpadcovi: BRAVIS, a.s., so sídlom Popradská
40, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 36 491 314, prihlásených prihláškami na Okresnom súde Prešov v celkovej výške
33.968,64 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35
776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.08.2016.

Okresný súd Prešov dňa 23.8.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K019935
Spisová značka: 1K/31/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SH TRADE s. r. o. Košice, so sídlom
Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO: 31 712 673, správcom ktorého je JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie
Žriedlová 3, 040 01 Košice, o návrhu navrhovateľa - veriteľa Mgr. Daniel Sajták, nar. 9.6.1973, bytom Bratislavská
50, Košice, zast. advokátom JUDr. Róbert Selvek, so sídlom kancelárie Nemcovej 30, Košice, takto
rozhodol
návrh na zrušenie a pozastavenie účinnosti uznesenia prijatého schôdzou veriteľského výboru konaného dňa
2.8.2016 o 14.00 hod. v sídle Balcar, Polanský & spol., Pribinova 25, 811 09 Bratislava v konkurznej veci úpadcu SH
TRADE, s. r. o. Košice, so sídlom Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO: 31 712 673, zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 22.8.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K019936
Spisová značka: 38NcKR/6/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci povoleného oddlženia dlžníčky Andrea Beláková, nar. 7.2.1967, trvale bytom
Prievidza, o návrhu Ing. Ľuboša Jančeka so sídlom kancelárie Dubová 3156/14, Chorvátsky Grob, značka správcu
S1214, na jeho odvolanie z funkcie správcu povoleného oddlženia dlžníčky Andrea Beláková, nar. 7.2.1967, trvale
bytom Prievidza, takto
rozhodol
I. Ing. Ľuboš Janček so sídlom kancelárie Dubová 3156/14, Chorvátsky Grob, značka správcu S1214, sa
odvoláva z funkcie s p r á v c u povoleného oddlženia dlžníčky Andrea Beláková, nar. 7.2.1967, trvale bytom
Prievidza.
II. Do funkcie s p r á v c u povoleného oddlženia dlžníčky Andrea Beláková, nar. 7.2.1967, trvale bytom Prievidza,
sa ustanovuje JUDr. Alojz Žitník so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S 485.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Trenčín dňa 22.8.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K019937
Spisová značka: 25K/19/2014
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Hlavná č.49, 917 83 Trnava (0338821 511 fax: 033/88 21 191
elektronická adresa : podatelnaOSTT@justice.sk

Váš list číslo Naše číslo
Vybavuje/(
25K/19/2014

Trnava
Mgr. Spálová 23.8.2016

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 25K/19/2014
VEC
Upovedomenie o ZRUŠENÍ termínu pojednávania
Okresný súd Trnava, v právnej veci 25K/19/2014 navrhovateľa - veriteľa: PRO CIVITAS, s. r. o.,
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 458 69 464, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Eugen
Fehér, nar. 28. 08. 1959, Školská 992/5, 931 01 Šamorín upovedomuje veriteľov označených v návrhu :
Veriteľ č. 1 : PRO CIVITAS, s. r. o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 458 69 464
Veriteľ č. 2 : Home Credit Slovakia, a. s., Teplická 7434/147, Piešťany, IČO: 362 34 176
Veriteľ č. 3: CETELEM SLOVENSKO, a. s., Bratislava, IČO: 35787783
o ZRUŠENÍ termínu pojednávania, ktoré bolo nariadené na deň
13. 09. 2016 o 11.00 hod. , č. d. 242, 1. poschodie, budova Okresného súdu Trnava
nakoľko dlžník súhlasil s rozhodnutím bez nariadenia pojednávania.

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

JUDr. Dagmar Valocká
sudkyňa
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nakoľko dlžník súhlasil s rozhodnutím bez nariadenia pojednávania.
Obchodný vestník 167/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.08.2016

JUDr. Dagmar Valocká
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Miroslava Spálová

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.8.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K019938
Spisová značka: 23K/1/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MOL-Glass-DS, s.r.o., IČO 36236250,
Mliečany 64, 929 01 Dunajská Streda, uznesením č.k. 23K/1/2014 zo dňa 26.4.2016 zrušil konkurz na majetok
úpadcu pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.5.2016.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.8.2016
JUDr. Jana Tóthová, Sudca
K019939
Spisová značka: 25K/32/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eva Večerová, nar. 23.11.1976, P.O.BOX
55, 920 01 Hlohovec, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a navrhovateľa - dlžníka, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho
podania doručeného súdu dňa 12.08.2012, a to tak, že
§
doloží návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorý bude podpísaný navrhovateľom a podpis bude úradne
osvedčený, dvojmo.
§
doloží dvojmo zoznam majetku s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, pričom pred prvý list
zoznamu majetku vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v zozname majetku, ktorého vzor a
vysvetlivky k zápisom sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky MS SR 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 (ďalej
len "vyhláška"),
§
doloží dvojmo zoznam záväzkov s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, pričom pred prvý list
zoznamu záväzkov vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v zozname záväzkov, ktorého vzor a
vysvetlivky k zápisom sú uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky,
§
doloží dvojmo zmluvný prehľad s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, v ktorom sa uvedú
všetky zmluvy ktoré ku dňu zostavenia zoznamu majetku a zoznamu záväzkov neboli ukončené, vrátane pracovných
zmlúv, pričom pred prvý list zmluvného prehľadu vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov, ktorého vzor je
uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky,
§
doloží dvojmo zoznam svojich spriaznených osôb,
§
a doloží doklad o zaplatení preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
663,88 eur, inak, súd návrh navrhovateľa odmietne.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

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 dňa 23.8.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K019940
Spisová značka: 25K/19/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LAROP, s.r.o., IČO: 36 285 528, 925
21 Malá Mača č. 86, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 18252/T,
právne zastúpený: JUDr. Pavol Haško, advokát, Košická 52, 821 08 Bratislava, správcom ktorého je Mgr. Ondrej
Bartošovič, so sídlom kancelárie: Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, o žiadosti správcu o poukázanie
nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi: Mgr. Ondrej Bartošovič, so sídlom kancelárie: Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa,
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.659, 70 eura.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.659,70 eura evidovaného pod pol. reg. D19 562016, a to do 3
dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.8.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K019941
Spisová značka: 36K/38/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ABC-Z invest, s.r.o., „v likvidácii“, so
sídlom Trojičné námestie 9, 918 42 Trnava, IČO: 31 406 998, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 22895/T, zastúpený likvidátorom Martinom Michalkom, narodeným 06.08.1994, bytom
Lúčky 2581/3, Skalica, právne zastúpený: JUDr. Ing. Elenou Divko, PhD., Gorkého 1/A, 909 01 Skalica, správcom
majetku ktorého je INSOLVENCY TRUSTEE, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, o
žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
U k l a d á správcovi pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 106/2016 zo dňa 02.06.2016 pod položkou K012908 a to:
- peňažnej pohľadávky voči dlžníkovi Martin Michalka, Lúčky 2581/3, 909 01 Skalica, a Milan Suchý, Okružná 1186/6,
905 01 Senica, v celkovej výške 9 959,00 eur
predajom v ponukovom konaní v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR zverejnením v Obchodnom vestníku za
nasledovných podmienok:
1.

Predmet speňaženia

1.1
Predmet speňaženia netvorí časť Pohľadávky, ktorá akýmkoľvek spôsobom zanikne (napr. splatením,
preukázaním neoprávnenosti/neexistencie pohľadávky zo strany dlžníka a pod.) do účinnosti zmluvy o postúpení
Pohľadávky. Súhlas s týmto postupom záujemca potvrdzuje podaním ponuky do ponukového konania.
2.

Spôsob speňaženia

2.1
Správca speňaží Predmet speňaženia podľa bodu 2.1 článku 2. tohto záväzného pokynu v ponukovom
konaní, ktoré zorganizuje podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR.
2.2
Na zmluvu,
ktorou
Správca speňaží
speňaženia
tohto
záväzného
pokynu
sa budú
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
SlovenskejPredmet
republiky podľa
zákona č.podľa
200/2011
Z. z.
o Obchodnom
vestníku
primerane vzťahovať ustanovenia
§ 524 aniektorých
nasl. zákona
40/1964
Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších
a o zmene a doplnení
zákonovč.na
svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
predpisov o postúpení pohľadávky.
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V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, Správca v súlade s týmto záväzným
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2.1
Správca speňaží Predmet speňaženia podľa bodu 2.1 článku 2. tohto záväzného pokynu v ponukovom
konaní, ktoré zorganizuje podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR.
2.2
Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmet speňaženia podľa tohto záväzného pokynu sa budú
primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov o postúpení pohľadávky.
2.3
V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, Správca v súlade s týmto záväzným
pokynom zorganizuje nasledujúce kolá až do doby, kým nedôjde k speňaženiu Predmetu speňaženia podľa tohto
záväzného pokynu alebo kým mu Príslušný orgán neuloží iný záväzný pokyn, prípadne kým nerozhodne inak.
3.

Vyhlásenie ponukového konania

3.1
MS SR.

Ponukové konanie Správca vyhlási formou oznámenia, ktoré bude zverejnené v Obchodnom vestníku

3.2

Oznámenie bude obsahovať:

označenie Úpadcu, označenie Správcu a označenie poradia príslušného kola
ponukového konania;
stručný popis Predmetu speňaženia s odkazom na údaje zverejnené v Obchodnom
vestníku;
podrobné podmienky ponukového konania;
adresu, kde možno získať podrobnú dokumentáciu k Predmetu speňaženia;
adresu, kde možno podať ponuku a dátum a hodinu, do ktorej musí byť ponuka doručená
na túto adresu; lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní odo dňa určeného v oznámení
zverejnenom v Obchodnom vestníku MS SR, t.j. od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania.
3.3
Správca je oprávnený zverejniť informáciu o speňažovaní Predmetu speňaženia aj iným vhodným
spôsobom, aby zabezpečil vyššiu informovanosť o ponukovom konaní.
4.

Podmienky ponukového konania

4.1
Podrobnejšia dokumentácia Predmetu speňaženia bude záujemcom dostupná v úradných hodinách v
kancelárii Správcu na adrese Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, najneskôr v deň určený v oznámení o vyhlásení
ponukového konania zverejnenom v Obchodnom vestníku MS SR. Správca poskytne záujemcom aj vzor zmluvy o
postúpení pohľadávky.
4.2
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 50,00 EUR,
pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet určený Správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Záujemca uvedie do poznámky k transakcií svoje meno a priezvisko alebo obchodné meno.
4.3
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako
aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia
a/alebo (b) uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávky, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej
zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za
rozpornú s dobrými mravmi. Zmluvná pokuta sa uhradí zo zloženej zábezpeky.
4.4
ponuke, ak

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty podľa bodu 4.2 článku 4. tohto záväzného pokynu doručí do
kancelárie Správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
víťazná ponuka nebola schválená Príslušným orgánom podľa bodu 6.1 článku 6. tohto záväzného
pokynu.
4.5
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto záväzného pokynu alebo bude do
kancelárie Správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
5.

Kúpna cena

5.1
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, ak žiadny zo
záujemcov nesplní podmienky ponukového konania v prvom kole, resp. ponuku neschváli Príslušný orgán, Správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
vyhlási ďalšie kolá ponukového
po dosiahnutie
alebo kým Príslušný orgán
a o zmene akonania
doplnení až
niektorých
zákonov navíťaza
svojom ponukového
webovom sídle:konania
www.justice.gov.sk
nerozhodne inak.
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5.1
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, ak žiadny zo
záujemcov nesplní podmienky ponukového konania v prvom kole, resp. ponuku neschváli Príslušný orgán, Správca
vyhlási ďalšie kolá ponukového konania až po dosiahnutie víťaza ponukového konania alebo kým Príslušný orgán
nerozhodne inak.
5.2
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely
ponukového konania sa rozumie účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN SK24 1100 0000 0029 4002 2348.
5.3

Z výťažku zo speňaženia Predmetu speňaženia budú uspokojené pohľadávky všeobecnej podstaty.

6.

Vyhodnotenie ponukového konania

6.1
Ponukové konanie vyhodnotí Správca do piatich (5) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie
ponúk. O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam. Správca predloží Príslušnému orgánu víťaznú ponuku
na schválenie do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej
vety. Príslušný orgán schváli alebo neschváli Správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje
Správcu do pätnástich (15) dní od predloženia víťaznej ponuky Správcom. V prípade, že lehota uvedená v
predchádzajúcej vete tohto bodu márne uplynie, má sa za to, že Príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku
schvaľuje.
6.2

Pri vyhodnotení ponukového konania Správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena.

6.3
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť
Príslušnému orgánu na schválenie.
6.4

Príslušný orgán je oprávnený odmietnuť víťaznú ponuku bez udania dôvodu.

6.5
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, Správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o
postúpení pohľadávky pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený Správcom najneskôr ku dňu
podpisu zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní.
6.6
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami podľa bodu 6.5 tohto článku
alebo v lehote stanovenej Správcom neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky, na víťaznú ponuku sa neprihliada a
Správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
7.

Záverečné ustanovenia

7.1
Ponukové konanie podľa tohto záväzného pokynu nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom
podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na
uzavretie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
7.2
Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia dôvodu, a to až do podpisu
zmluvy o postúpení pohľadávky.
7.3

Tento záväzný pokyn nadobúda účinnosť schválením Príslušným orgánom.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
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 dňa 22.8.2016
JUDr. Vanda Drobná, vyšší súdny úradník
K019942
Spisová značka: 36K/38/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ABC-Z invest, s.r.o., „v likvidácii“, so
sídlom Trojičné námestie 9, 918 42 Trnava, IČO: 31 406 998, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 22895/T, zastúpený likvidátorom Martinom Michalkom, narodeným 06.08.1994, bytom
Lúčky 2581/3, Skalica, právne zastúpený: JUDr. Ing. Elenou Divko, PhD., Gorkého 1/A, 909 01 Skalica, správcom
majetku ktorého je INSOLVENCY TRUSTEE, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, o
odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: INSOLVENCY TRUSTEE, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 3157/24, 924 01
Galanta, paušálnu odmenu vo výške 697,08 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 22.8.2016
JUDr. Vanda Drobná, vyšší súdny úradník
K019943
Spisová značka: 25K/13/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Šuták, nar. 27.02.1977,
Piešťanská 508/122, 922 31 Sokolovce, správcom majetku ktorého je Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom
kancelárie: Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi Ing. Miriam Šefčíkovej, PhD., so sídlom kancelárie: Podjavorinskej 37/1,
917 01 Trnava, paušálnu odmenu vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.8.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K019944
Spisová značka: 25K/12/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Helena Ježová, nar. 07.12.1958,
Elektrárenská 700, 922 42 Madunice, správcom majetku ktorého je JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie:
Paulínska 24, 917 01 Trnava, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi JUDr. Petrovi Sopkovi, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917
01 Trnava, paušálnu odmenu vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.8.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K019945
Spisová značka: 36K/10/2011
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Szamos, nar.
23.12.1967, bytom Priechodná ulica 6, 931 01 Šamorín, zas. Bc. Barborou Strýčkovou, Peterská 20, 821 03
Bratislava, správcom ktorého je Mgr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda,
o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: RECLAIM, a.s., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 46 076 760,
na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: RECLAIM, a.s., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 46
076 760 namiesto pôvodného veriteľa: OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31
318 916, v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 49 193,09 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, 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.
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).
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 potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 22.8.2016
JUDr. Vanda Drobná, vyšší súdny úradník
K019946
Spisová značka: 36K/43/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Jozef Andrássy P.A.K. NÁKUP PREDAJ - DISTRIBÚCIA, IČO: 37 251 848, s miestom podnikania Hurbanova 57, 920 01 Hlohovec, zapísaný v
Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, číslo živnostenského registra: 203-1637, správcom majetku ktorého
je JUDr. Barbora Volárová, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, o návrhu správcu na schválenie
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol
Súd s c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov úpadcu: Jozef Andrássy P.A.K.
NÁKUP - PREDAJ - DISTRIBÚCIA, IČO: 37 251 848, s miestom podnikania Hurbanova 57, 920 01 Hlohovec, tak ako
bol zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 10.06.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
pojednávania. Ak nie jea osťažnosť
dôvodná,
súd sťažnosť
Ak je sťažnosť
dôvodná, súd napadnuté
zmene a doplnení
niektorých
zákonov zamietne.
na svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
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Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 22.8.2016
JUDr. Vanda Drobná, vyšší súdny úradník
K019947
Spisová značka: 25K/35/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: POPO SLOVAKIA, a.s., Pánska niva
1, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 290 378, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka
číslo: 10613/T, správcom ktorého je Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie: Štúrova 42, 927 01 Šaľa, o
žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Správcovi u k l a d á záväzný pokyn na speňaženie majetku - pokuty uloženej na základe rozhodnutia 25K/35/2014259 zo dňa 04.12.2015 vo výške 5 000,00 eur a pokuty uloženej na základe rozhodnutia 25K/35/2014-290 zo dňa
22.03.2016 vo výške 50 000,00 eur, verejným ponukovým konaním za nasledovných podmienok:
1.
Predmet ponukového konania bude speňažovaný ako súbor.
2.
Predmet ponukového konania bude speňažovaný za najvyššiu ponúknutú cenu, ktorá nemôže byť pre
I. kolo nižšia ako 75% zo súpisovej hodnoty pohľadávok, v II. kole nižšia ako 50% zo súpisnej hodnoty pohľadávok, v
III. kole nižšia ako 30% zo súpisovej hodnoty pohľadávok.
3.
Záujemca predloží svoju ponuku na adrese správcu: Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca, so sídlom
Štúrova 42, 927 01 Šaľa, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, v zalepenej
obálke s označením „ponukové konanie - POPO SLOVAKIA, a.s.- neotvárať“. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
4.
Ponuka musí obsahovať:
·
označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, resp. obchodného mena,
sídla a IČO,
·
preukázanie právnej subjektivity záujemcu - právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu z
obchodného registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba - podnikateľ predloží overenú
fotokópiu preukazu totožnosti a originál aktuálneho výpisu zo živnostenského registra alebo iného verejného registra,
ktorý nesmie byť starší ako 30 dní; fyzická osoba -nepodnikateľ predloží overenú fotokópiu preukazu totožnosti a v
prípade manželov doklad i tom, či predmet kúpy bude patriť do výlučného vlastníctva kupujúceho alebo bude
súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov patriacich do BSM,
·
označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v
zozname majetku určeného na predaj,
·
návrh kúpnej ceny v eurách - vo výške podľa aktuálneho kola ponukového konania,
·
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, na účet správcu,
vedený v SberBanka, a.s., číslo účtu: SK42 3100 0000 0042 3019 9105.
·
doklad o finančnom krytí záujemcom ponúkanej kúpnej ceny (výpis z bankového účtu, banková záruka
a pod.),
·
čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči úpadcovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude
priložené čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči úpadcovi, nebude
považovaná za riadne podanú,
·
označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu na kúpnu cenu,
·
vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej
lehote víťazný záujemca neuzatvorí so správcom zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená ako víťazná, ako aj
vyhlásenie o súhlase s úrokom z omeškania vo výške 0,05% zo zostatku záujemcom navrhovanej kúpnej ceny, a to
za každý aj začatý deň omeškania, v prípadne, ak víťazný záujemca neuhradí včas zostatok ním navrhovanej kúpnej
ceny podľa pokynu správcu.
5.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku
meniť alebo vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa
neprihliada. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
6.
Ak ponúkaná suma nebude dosahovať hodnotu uvedenú v podmienkach ponukového konania, alebo
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
7.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku (prvý
deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku). Ak koniec lehoty
pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
8.
Otváranie obálok sa uskutoční 20- ty deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
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7.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku (prvý
deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku). Ak koniec lehoty
pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
8.
Otváranie obálok sa uskutoční 20- ty deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v sídle kancelárie správcu na ulici Štúrova 42, 927 01 Šaľa. Ak tento deň pripadne
na sviatok alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa uskutoční v najbližší pracovný deň.
9.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 10 dní odo dňa otvárania obálok. O vyhodnotení ponúk bude
správca záujemcov písomne informovať. Správca vyhodnotí predložené ponuky tak, že víťazom ponukového konania
sa stane ten, kto splní podmienky a jeho ponuka bude schválená zástupcom veriteľom. Správca vyhodnotí
predložené ponuky podľa týchto kritérií - ponúknutá cena a platobné podmienky. Správca uzavrie s víťazom
ponukového konania zmluvu až po úplnom uhradení kúpnej ceny.
10.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v
lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy správcu, predložili novú zvýšenú ponuku. Za zhodnú ponuku na účely určenia
víťaza sa považujú ponuky, ktorých rozdiel v prípade ponúkanej kúpnej ceny nie je väčší ako 4,00 €.
11.
Celok kúpnej ceny musí úspešný záujemca, ktorý bude správcom vyhodnotený ako víťaz, zaplatiť do
14 dní odo dňa doručenia vyhodnotenia ponúk. Pri splnení tejto podmienky správca v lehote 21 dní odo dňa
doručenia vyhodnotenia uzavrie s víťazom zmluvu.
12.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne
uzavrieť so správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny. V
prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný a neuhradí včas zostatok ním navrhovanej kúpnej
ceny podľa pokynu správcu, má správca popri pokute uvedenej v predchádzajúcej vete nárok aj na úrok z omeškania
vo výške 0,05% zo zostatku záujemcom navrhovanej kúpnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania.
13.
V prípade neúspešnosti aj III. ponukového kola, správca požiada súd o nový záväzný pokyn.
6. Spoločné ustanovenia.
a. 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.
b. Správca je povinný určiť podmienky, ktorých určenie správcovi zveruje tento záväzný pokyn.
a.
V prípade neúspešnosti ponukového konania správca opätovne požiada príslušný orgán o uloženie
záväzného pokynu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.8.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K019948
Spisová značka: 36K/12/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Marián Urban, narodený
07.10.1969, podnikajúci pod obchodným menom Marián Urban - METTYS, IČO: 32 837 267, s miestom podnikania
919 28 Bučany 382, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, číslo živnostenského registra: 20710543, správcom ktorého je Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa, o odmene
správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa, odmenu vo
výške 4 647,15 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.8.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Vanda Drobná, vyšší súdny úradník
K019949
Spisová značka: 25K/39/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BESTA SK s.r.o., IČO: 46 392 807, Limbova 7, 917 00
Trnava, ex offo vymazaný z obchodného registra dňa 16.05.2016, takto
rozhodol
Súd o p r a v u j e výrok uznesenia Okresného súdu Trnava č. k. 25K/39/2015-86 zo dňa 24.06.2016, v časti výšky
preddavku vráteného preddavku, tak, že správne má znieť:
I. Súd v r a c i a zložiteľovi preddavku BESTA SK s.r.o., IČO: 46 392 807, Limbova 7, 917 00 Trnava, ex offo
vymazaná z obchodného registra dňa 16.05.2016, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
evidovaného pod pol. reg. D19 1012015 vo výške 863,04 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
BESTA SK s.r.o.,
IČO: 46 392 807, Limbova 7, 917 00 Trnava, ex offo vymazaná z obchodného registra dňa 16.05.2016, preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 1012015 vo výške 863,04 eur, a to
do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Vo zvyšku zostáva citované uznesenie n e z m e n e n é .
Poučenie:
Proti uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, proti ktorého uzneseniu
smeruje.
Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané.
Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej
inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak
a) sa týkajú procesných podmienok,
b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,
c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci
alebo
d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.
Exekúciu vykoná ten exekútor, ktorého v návrhu na vykonanie exekúcie označí oprávnený (§ 38 zák. č. 233/1995
Z.z.) a ktorého jej vykonaním poverí súd, ak osobitný predpis alebo tento zákon neustanovuje inak (§ 29 zákona č.
233/1995 Z.z.).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.8.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
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K019950
Spisová značka: 25K/21/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimíra Vallová, nar.
5.11.1975, 906 31 Hlboké 260, správcom majetku ktorého je Ing. Renáta Petrová, so sídlom kancelárie: Komenského
33, 927 05 Šaľa, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: Vladimíra Vallová, nar. 5.11.1975, 906 31 Hlboké 260, 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
uznesenia v Obchodnom vestníku.

tohto

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 23.8.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K019951
Spisová značka: 25K/43/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alena Andrássyová, nar.
4.07.1971, Kopernikova 54, 920 01 Hlohovec, podnikajúca pod obchodným menom: Alena Andrássyová, Hurbanova
57, 920 01 Hlohovec, IČO: 40 376 621, správcom ktorého je Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: Alena Andrássyová, nar. 4.07.1971, Kopernikova 54, 920 01
Hlohovec, 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 23.8.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K019952
Spisová značka: 25K/27/2011
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Kornel Píver, nar.
31.07.1968, bytom: Agátova 6, 929 01 Dunajská Streda, správcom majetku ktorého je JUDr. Alexander Floriš, so
sídlom kancelária: Paulínska 24, 917 01 Trnava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
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rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: Kornel Píver, nar. 31.07.1968, bytom: Agátova 6, 929 01
Dunajská Streda, 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 23.8.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K019953
Spisová značka: 25K/3/2008
Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu: Tempa, spol. s.r.o., IČO 36 234 486, pplk. Pľjušťa 45, 909 01
Skalica, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 11746/T, správcom majetku
ktorého je JUDr. Jarmila Špačková, so sídlom kancelárie: Veterná 43, 931 01 Šamorín, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: Tempa, spol. s.r.o., IČO 36 234 486, pplk. Pľjušťa 45, 909 01
Skalica, 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 23.8.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K019954
Spisová značka: 6K/14/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Alena Ježová, nar. 19.09.1979,
trvale bytom: Kempelenova 3403/45, 010 01 Žilina, adresa pre doručovanie: M.R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, o návrhu
dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Alena Ježová, nar. 19.09.1979, trvale bytom:
Kempelenova 3403/45, 010 01 Žilina.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie: Andreja Kmeťa 19, 010 01
Žilina.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina k sp. zn. 6K/14/2016.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

niektorých zákonov
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Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka: Alena Ježová, nar.
19.09.1979, trvale bytom: Kempelenova 3403/45, 010 01 Žilina, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl.
40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.

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

Okresný súd Žilina dňa 22.8.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca, v zastúpení: JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K019955
Spisová značka: 5K/9/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: FADEN-SK, s.r.o., so sídlom
Zámocká 34, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 648 821 (do 06.06.2016 so sídlom Kukučínova
772, 024 01 Kysucké Nové Mesto), na návrh navrhovateľov - veriteľov:
1) Vlasta Mozolová, nar. 30.05.1965, bytom 023 34 Kysucký Lieskovec 548,
2) Božena Staňová, nar. 19.02.1962, bytom 023 02 Dunajov 329,
3) Dagmar Svrčková, nar. 09.09.1980, bytom Komenského 1140/23, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
4) Júlia Kubaščíková, nar. 14.06.1981, Clementisova 1017/12, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
5) Justína Masarcová, nar. 25.03.1962, bytom Sládkovičova 1223/8, 024 04 Kysucké Nové Mesto,
6) Mária Urbanová, nar. 02.10.1977, bytom Bottova 1016, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
7) Ivana Gáborová, nar. 19.08.1971, bytom 023 31 Rudina 403,
8) Ľubica Chyláková, nar. 16.08.1973, bytom 023 34 Lodno 283,
9) Mária Ságová, nar. 23.03.1956, bytom 023 41 Nesluša 999,
10) Eva Drndová, nar. 02.08.1974, bytom 023 41 Nesluša 345,
11) Magdaléna Hutyrová, nar. 17.06.1982, 023 31 Rudina 221,
12) Martina Korajová, nar. 17.11.1977, bytom 023 41 Nesluša 1074,
13) Milada Kubalová, nar. 13.08.1972,bytom 023 02 Kalinov 1260,
14) Alena Šadláková, nar. 06.06.1983, bytom 023 03 Zborov nad Bystricou č. 23,
15) Anna Plevková, nar. 25.03.1967, bytom 023 41 Nesluša 542,
16) Emília Badžgoňová, nar. 24.04.1966, bytom 023 34 Lodno 134,
17) Martina Sýkorová, nar. 30.07.1976, bytom Hurbanova 2908/79, 024 01 Kysucké Nové Mesto
18) Renáta Jakubcová, nar. 02.12.1991, bytom 023 02 Krásno nad Kysucou č. 590,
19) Martina Stalmašková, nar. 24.5.1988, bytom 023 41 Nesluša 460,
20) Mária Šidlová, nar. 21.09.1970, Lodno 181, bytom 023 34 Kysucký Lieskovec,
21) Daniela Šurábová, nar. 15.09.1966, bytom 023 02 Dunajov 152,
22) Alena Šimeková, nar. 29.07.1976, bytom Blažkov č. 583, 023 02 Krásno nad Kysucou
23) Jana Pečalová, nar. 11.11.1976, bytom
023 31 Rudina č. 206,
24) Anna Šteinigerová, nar. 02.03.1980, Ul. Jarošová 1188/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
všetci zastúpení odborovou organizáciou: Slobodná odborová organizácia mesta Čadca, so sídlom Námestie
Slobody 30, 022 27 Čadca, IČO: 36148911, právne zastúpenou: Advokátska kancelária JUDr. Miroslav Stopka s.r.o.,
so sídlom Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca, IČO: 36 866 849, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
takto
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24) Anna Šteinigerová, nar. 02.03.1980, Ul. Jarošová 1188/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
všetci zastúpení odborovou organizáciou: Slobodná odborová organizácia mesta Čadca, so sídlom Námestie
Slobody 30, 022 27 Čadca, IČO: 36148911, právne zastúpenou: Advokátska kancelária JUDr. Miroslav Stopka s.r.o.,
so sídlom Potočná
36 866 a849,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
majetok30.08.2016
dlžníka,
Obchodný
vestník2835/1A,
167/2016022 01 Čadca, IČO:
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deňna
vydania:
takto
rozhodol
I. Ustanovuje dlžníkovi: FADEN-SK, s.r.o., so sídlom Zámocká 34, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,
IČO: 44 648 821, predbežného správcu: Ing. Peter Veselovský, so sídlom kancelárie: A. Bernoláka 6, 034 05
Ružomberok.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za
nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a
predkladať súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom záverečnú
správu o zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto
uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie
dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.

Okresný súd Žilina dňa 22.8.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
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K019956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Mindoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 711/19, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 72/2015 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K 72/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp. pol. 4 - iné majetkové právo
popis : zrážky zo mzdy úpadcu za 01-02/2016 (01/16 - 39,28 €, 02/16 - 66,03 €)
súpisová hodnota : 105,31 EUR
zapísanie do súpisu : 19.8.2016
dôvod zapísania majetku : §72 ods. 2 zák. 7/2005 Z.z.

súp. pol. 5 - iné majetkové právo
dlžník : ČSOB a.s., Michalská 18, Bratislava
popis : zmluva o zriadení účtu - zostatok na účte
súpisová hodnota : 43,24 EUR
deň zapísania do súpisu : 19.8.2016
dôvod zapísania majetku : majetok úpadcu

súp. pol. 6 - iné majetkové právo
dlžník : BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, Bratislava
popis : preplatok z ročného zúčtovania za r. 2015
súpisová hodnota : 124,40 EUR
deň zapísania do súpisu : 19.8.2016
dôvod zapísania majetku : majetok úpadcu

K019957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BRIAN spoločnosť s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. A.Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 564 712
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/47/2015S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/47/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu BRIAN spoločnosť s.r.o. v konkurze, sp. zn.
38K/47/2015
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA: 2.
Právny dôvod: úschova zložená zložiteľom JUDr. Richardom Majerom so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, správcom konkurznej podstaty
úpadcu Senický zdroj, a.s. Senica so sídlom Dlhá 248, 905 01 Senica, IČO 34 130 918
Súpisová hodnota majetku /aj mena/: 130,92,- €

JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K019958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SIDEO Slovakia s.r.o.v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 2821/5, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 167 927
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/51/2015 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/51/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, v § 28 upravuje
prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovne :

prihlasovanie

pohľadávok

§ 28 - Prihlasovanie pohľadávok
(1) Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.
(2) 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.
(3) 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.
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok skončila v predmetnom konkurze dňa 11.9.2015.
Správcovi bola doručená dňa 18.8.2016 prihláška nezabezpečenej pohľadávky nasledovne :
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Veriteľ : Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina,
Poradie uspokojenia zo všeobecnej podstaty : iná pohľadávka,

845

Deň vydania: 30.08.2016

45

Bratislava,

IČO:47232480

Prihláška nezabezpečenej pohľadávky v nasledovnom členení :
Por.č.

Istina

Úroky

Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia

Celková suma

1

3345,72
XX
XX
100,00
1,10
3446,82
Zákon 68/2008 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a zákon č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. Istina: nezaplatené úhrady podľa § 6 ods. 5 písm. c) vo výške 3345,73 € za obdobie 2/2012 ku dňu 31.7. 2015. (prikladáme
prehľad výpisov a platieb z databázy veriteľa )
Právny
2. Pokuta podľa § 10 ods. 4 písm. c) vo výške 100,00 €
dôvod
3. Náklady z uplatnenie : poštové sadzby súvisiace s odoslaním výziev na zaplatenie úhrady podľa § 10 ods. 2 vo výške 1,10
€
V zmysle ust. 13 ods. 1 zákon č. 340/2012 výber a vymáhanie úhrady, ktorú bol platiteľ povinný podľa zákona 68/2008 Z.z. o úhrade
za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 532/2010 Z.z. povinný zaplatiť do 31. decembra 2012, ako aj vymáhanie iných pohľadávok, ktoré vznikli na základe
nazaplatenia tejto úhrady, vykonáva od 1. januára 2013 Rozhlas a televízia Slovenska.

Správca týmto zverejňuje, že vyššie uvedené prihlásené pohľadávky zapisuje do zoznamu pohľadávok pod
číslom R/586
Toto zverejnenie zápisu do zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich správca nemôže
celkom alebo čiastočne poprieť. Správca v ďalšom postupuje v zmysle § 32 odsek (3) písm. b) ZoKR,a v lehote do
30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, zistí alebo poprie
prihlásenú pohľadávku.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K019959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 209, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.4.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 11.8.2016, č.k. 31K/24/2016, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 18.8.2016, pod OV č. 160/2016, č. zverejnenia K019063, konkurz na dlžníka
Ing. Milan Benko, narodený 27.4.1959, bytom Salka 209, 943 61 Salka. Súčasne bol ustanovený správca JUDr.
Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, telefón : +421 (0)905328946, e-mail :
office@majoran.sk.
Ustanovený správca týmto oznamuje bankový kontakt na správcovský účet, kde sa prijímajú platby v konkurze.
Na tento účet je súčasne možné pre prípad popretia pohľadávky niektorým z veriteľov, v zmysle § 32 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, zložiť kauciu v zmysle odseku 7, písm. b) citovaného
paragrafu.
Bankový kontakt správcovského
SK1309000000005117915709

účtu

:

účet

vedený

v SLSP,

a.s.,

pobočka

Levice,

JUDr. Jozef Majorán, správca
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K019960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kaličiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Utekáč 847/51, 985 06 Utekáč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1964
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/45/2016 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/45/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Ján Kaličiak, nar. 09.09.1964, bytom Utekáč 847/51, 985 06 Utekáč, zvoláva
v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 07.10.2016 o 11:00 hod. /prezentácia od 10:30 hod. do
11:00 hod./ na 1. poschodí v sídle správcu na adrese Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov /ust. § 107 ods. 2 ZKR/
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
LexCreditor k.s.

K019961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Pinkavová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Gorazda 3002/1, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1982
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/39/2015 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/39/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Katarína Pinkavová, narodená 15.01.1982, bytom Sv. Gorazda 3002/1, 905 01
Senica zvoláva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov tretiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 14.09.2016 o 10:00 hod. /prezentácia od
9:30 hod. do 10:00 hod./ na adrese Hlavná 3, 917 01 Trnava.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov /ust. §107 ods. 2 ZKR/
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3. Záver
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
LexCreditor k.s.

K019962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Táka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adyho 2969/32, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1954
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/18/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
2.kolo dražby
v zmysle ustanovenia § 24 zákona č. 257/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej
„ZoDD“)

Dražobník:
Obchodné meno:

Advisors k.s.

So sídlom:

Dolná 6, Banská Bystrica 974 01

IČO:

46 570 675

Zapísaná v registri:

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka č.: 593/S

Za spoločnosť:

Mgr. Pavel Škoda, komplementár
Správca úpadcu 1:
rodné priezvisko:
narodený:
trvale bytom:

Ondrej Táka
Táka
03. 05. 1954
Ulica Adyho 2969/32, 984 01 Lučenec

Navrhovateľ dražby:
Obchodné meno:

Advisors k.s.

So sídlom:

Dolná 6, Banská Bystrica 974 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 30.08.2016

46 570 675

Zapísaná v registri:

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka č.: 593/S

Za spoločnosť:

Mgr. Pavel Škoda, komplementár - správca
Správca úpadcu 1:
rodné priezvisko:

Ondrej Táka
Táka

narodený:
trvale bytom:

03. 05. 1954
Ulica Adyho 2969/32, 984 01 Lučenec

Meno:

JUDr. Alexander Kasatkin

So sídlom:

SNP 19, 965 01 Žiar nad Hronom
Správca úpadcu 2:
rodné priezvisko:
narodený:
trvale bytom:

Nadežda Táková
Grešková
31. 12. 1963
Ulica Adyho 2969/32, 984 01 Lučenec

Predmet dražby bol predmetom bezpodielového spoluvlastníctve manželov úpadcu 1 a úpadcu 2. Vyhlásením
konkurzu na majetky oboch úpadcov zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v zmysle ustanovenia § 53
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Okresný súd Lučenec uznesením zo dňa 16.12.2015, č. k. 6C/376/2015 rozhodol o schválení
súdneho zmieru, ktorým sa vyporiadalo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov úpadcu 1 a úpadcu 2 a to tak, že
úpadca 1 a úpadca 2 sa stali podielovými spoluvlastníkmi každý v podiele ½ k predmetu dražby. Správca úpadcu 1
bol poverený správcom úpadcu 2, na všetky úkony vo veci speňažovania predmetu dražby.

Dátum konania dražby:

23. augusta 2016

Čas otvorenia dražby:

9:00 hod.

Miesto konania dražby:

Notársky úrad JUDr. Zory Belkovej, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

Poradové kolo dražby:

Druhé kolo dražby (opakovaná dobrovoľná dražba)

Predmet dražby:
BYT

P.
Popis
č.

Ulica, orientačné Podiel
na
spoločných
číslo,
vchod, častiach/spoločných
LV
číslo bytu, číslo priestoroch/spoločnom
č.

Štát, Obec, Súpisné
Kat.
číslo/parcelné
územie
číslo

Spoluvlast.
Rozloha
podiel úpadcu
bytu v m2
č. 1/úpadcu č. 2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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číslo bytu, číslo priestoroch/spoločnom
poschodia
príslušenstve/na pozemku

Trojizbový byt, byt Adyho 2969/32,
neprerobený
Vchod č. 32,
1.
v pôvodnom
číslo bytu 55,
stave.
8 poschodie

č.

územie

SR,
8685 Lučenec,
Lučenec

754/49600

Deň vydania: 30.08.2016
číslo

č. 1/úpadcu č. 2

2969
1454/111

1/2
1/2

bytu v m2

76,59

Popis predmetu dražby:
Predmetom dražby je byt č. 55, nachádzajúci sa na 8. p. bytového domu so súpisným číslom 2969, postaveného na
parc. č. 1454/111, v Lučenci na ul. Adyho, vchod č. 32, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 8685 vedenom
Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom, obec Lučenec, katastrálne územie Lučenec, a spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 754/49600.
Byt sa nachádza vo vchode č. 32, na najvyššom podlaží bytového domu so súpisovým číslom 2969. Jedná sa
o trojizbový byt so zapustenou loggiou. Do príslušenstva bytu patrí kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC a pivnica
umiestnená na prvom poschodí domu. Celková výmera plochy bytu so všetkým príslušenstvom podľa zamerania je
76,59 m2.
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného
kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody, rozvody plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých
rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA (zvod spoločnej televíznej antény),
vzduchotechnika, kuchynská linka, elektrický sporák, zvonček, poštová schránka, telefónna prípojka.
Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do
príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej
vody, plynu a elektrickými ističmi pre byt.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu.
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodiská,
vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú
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

38

Obchodný vestník 167/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.08.2016

vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú
výťahy, kočikáreň, sušiarne, práčovňa, mangľovňa, spoločné prípojky, spoločné televízne antény, bleskozvody,
vodovodné teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, spoločné prízemné priestory,
vzduchotechnika.
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu je podľa
vlastníckych dokladov vo veľkosti 754/49600.
Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom veku domu a bytu za primeranej údržby, v pôvodnom stave
s pôvodným umakartovým bytovým jadrom a pôvodnou kuchyňou. Vymenené sú plastové okná a balkónové dvere
a nové sanitárne zariadenie (samostatná sprcha, keramické umývadlo, vrátane keramickej dlažby a keramického
obkladu).
Stropy a steny bytu sú upravené jednovrstvovými omietkami, podlahy sú pokryté PVC krytinou, v kúpeľni
keramickou dlažbou. Elektro inštalácia je svetelná s poistkovými automatmi, rozvod vody a kanalizácia sú vedené
v inštalačnom jadre za WC. Dvere sú dyhované, okná a dvere na loggiu sú plastové a izolačným dvojsklom,
opatrené vnútornými kovovými žalúziami. V kuchyni je pôvodná kuchynská linka z materiálov na báze dreva,
smaltový drez s pákovou batériou a plynový sporák s plynovou rúrou a odsávač pár. Kúpeľňa je vybavená rohovým
sprchovým boxom, keramickým umývadlom, WC voľne stojacim klozetom. Vodovodné batérie keramické pákové.
Predmet dražby je bez zjavných poškodení.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
·
·

Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO:31335004
č. V 2098/12 z 1.10.2012 na podiel B56, byt č.55 na VIII. poschodí vchod 32 v bytovom dome s č.2969 na
pozemku registra C KN parc. č. 1454/111-2501/12.
Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15 ods. 1
zák. č. 182/1993 Z. z., na byt č. 55, 8. p., vchod: 32 v bytovom dome súp. č. 2969, postavenom na pozemku
parcela C KN č.1454/111, na podiel B 56-Z 4413/10-3260/10

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:

znaleckým posudkom

Meno znalca:

Ing. Ondrej Kvetko, Kúpeľná 1236/78, 050 01 Revúca

Znalecký posudok:

č. 77/2016

Dátum vyhotovenia znaleckého posudku:
Všeob. cena stanovená znal. posudkom:

02.05.2016
30 100,- EUR

Najvyššie podanie:
Označenie licitátorov:

22.575,- EUR
JUDr. Jana Jandová

Námietky proti priebehu dražby neboli vznesené.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba,
ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa ust. § 21 odseku 2 ZoDD, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa ust. § 21 odseku 2 ZoDD sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21 odseku 2 ZoDD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.

V Banskej Bystrici dňa 23.08.2016

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty
za spoločnosť: Mgr. Pavel Škoda, komplementár

K019963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Fandák Mercurius pharm F & F
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Republiky 495, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 224 351
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2014 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU OPAKOVANEJ DRAŽBY
v zmysle ust. § 24 zákona č. 257/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoDD“)

Dražobník:
Meno:

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.

So sídlom:

Dolná 6A, Banská Bystrica 974 01
Správca úpadcu:
miesto podnikania:

Erik Fandák Mercurius pharm F & F
Námestie Republiky 495, 04916 Jelšava

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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46 224 351

Navrhovateľ dražby:
Meno:

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.

So sídlom:

Dolná 6A, Banská Bystrica 974 01
Správca úpadcu:

Erik Fandák Mercurius pharm F & F

miesto podnikania:

Námestie Republiky 495, 04916 Jelšava

IČO:

46 224 351

Dátum konania dražby:

23.08.2016

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod.

Miesto konania dražby:

Notársky úrad JUDr. Zory Belkovej, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

Poradové kolo dražby:

Druhé kolo dražby

Predmet dražby:
NEHNUTEĽNOSŤ – RODINNÝ DOM
Ulica, orientačné
vchodu

P. č. Popis

1.

číslo Parcelné
číslo

Stavba rodinný dom, bez pivničného
Ševcovská 73
priestoru.

189

LV
č.

Štát, Obec,
územie

Kat. Súpisné
číslo

519 SR, Jelšava, Jelšava76

Spoluvlast.
podiel

1/1

NEHNUTEĽNOSŤ – POZEMOK
P.
č.

Popis

2.

Pozemok na ktorom je postavená vyššie Zastavané
špecifikovaná stavba
nádvoria

plochy

a

3.

Spoločný dvor

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Druh

Parcelné
číslo

LV č.

Štát, Obec, Kat. Výmera
územie
v m2

Spoluvlast.
podiel

189

519

SR,
Jelšava

Jelšava,

138

1/1

193/1

1043

SR,
Jelšava

Jelšava,

264

12/48

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis predmetu dražby:
Stavba so súpisným číslom 76 postavená na parcele 189 - Rodinný dom, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva 519
Okresným úradom Revúca, katastrálnym odborom, pre obec Jelšava, katastrálne územie Jelšava spolu s pozemkov
na ktorom je stavba postavená t. j. pozemok „KN-C“ parc. č. 189 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m²,
ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 519 vedenom Okresným úradom Revúca, katastrálny odbor, obec Jelšava,
katastrálne územie Jelšava a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 12/48 na pozemku „KN-C“ parc. č. 193/ 1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 264 m², ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 1043 vedenom Okresným
úradom Revúca, katastrálny odbor, obec Jelšava, katastrálne územie Jelšava.
Predmetom dražby je jednopodlažný rodinný dom, nepodpivničený, so sedlovou strechou, podkrovie nie je
využívané na bývanie. Predmet dražby sa nachádza v centre mesta, v okolí sa nachádzajú rodinné domy
podobného veku. Predmet dražby – rodinný som spolu s pozemkom, na ktorom je postavený je radový dom na
spoločnom dvore, ležiaci na rovinatom pozemku na výškovej úrovni ulice.
V dosahu domu je autobus. Rodinný dom nie je využívaný na bývanie. Predmetný spoluvlastnícky podiel je
podielom na spoločnom dvore a leží na susednej parcele, na ktorej je postavená vyššie špecifikovaná stavba.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
·

·

Daňový úrad Banská Bystrica na základe rozhodnutia č. 9600503/5/2243570/2014/Jask zo dňa 10.7.2014,
Nová 13, 974 04 Banská Bystrica - vzniklo prednostného záložného práva s obmedzujúcim zákazom
nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane na parcelu registra C p. č. 189 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 138m2 a stavba rodinný dom č. s. 76 na p. č. 189 - Z-1226/2014 - 450/14.
Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Rozhodnutie č. 9600503/5/3474638/2014/Jask zo dňa 15.7.2014 –
vznik prednostného záložného práva s obmedzujúcim zákazom nakladať so zálohom bez súhlasu správcu
dane na parcelu registra C p. č. 189 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 138m2, stavba rodinný dom
súp. číslo 76 na p. č. 189 - Z-1363/2014 - 455/14
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:

Deň vydania: 30.08.2016

znaleckým posudkom

Meno znalca:

Ing. Ondrej Kvetko, Kúpeľná 1236/78, 050 01 Revúca

Znalecký posudok:

č. 81/2016

Všeob. cena stanovená znal. posudkom:

5.300,- EUR

Najvyššie podanie:
podanie stanovené vo výške 4.505,- EUR.

Žiadny z prítomných účastníkov dražby neurobil ani najnižšie

Označenie licitátorov:

JUDr. Jana Jandová

Námietky proti priebehu dražby neboli vznesené.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba,
ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa ust. § 21 odseku 2 ZoDD, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa ust. § 21 odseku 2 ZoDD sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21 odseku 2 ZoDD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.

V Banskej Bystrici dňa 23.08.2016

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správca
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K019964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SCRAPMET s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 802 492
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2012 s1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru č. k. 2 K 23/2012
úpadca: SCRAPMET s.r.o., Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 368 024 92

Deň konania zasadnutia veriteľského výboru: 16.08.2016 o 14,00 hod – písomné hlasovanie

Prítomní:
1. predseda: Daňový úrad Banská Bystrica v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
Bratislava na základe Plnomocenstva č. 9600500/5/2088170/2013 zo dňa 31.05.2013 – písomné
hlasovanie zo dňa 10.08.2016
2. člen: Auto-Piko s.r.o., IČO: 36310166 – písomné hlasovanie zo dňa 9.8.2016

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na súhlas s vylúčením majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
3. Záver

ad 1) Otvorenie
V súlade s ust. §38 ods. 3 ZKR za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní dvaja z troch jeho členov.

Správca listom zo dňa 15.7.2016 doručeným do Slovenskej konsolidačnej, a.s. dňa 22.7.2016 žiada VV o súhlas
s vylúčením pohľadávok zo súpisu majetku, pohľadávok zapísaných v Obchodnom vestníku č. 231/2012 zo dňa
29.11.2012.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s § 38 ods. 2) ZKR prvá veta je veriteľský výbor uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov
a v súlade s § 38 ods. 2) ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

ad 2) Návrh a súhlas s vylúčením majetku zo súpisu všeobecnej podstaty

Daňový úrad Banská Bystrica v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s. na základe Plnomocenstva ako predseda
VV zvolala emailom zo dňa 9.8.2016 hlasovanie veriteľského výboru vo veci odsúhlasenia vylúčenia pohľadávok zo
súpisu všeobecnej podstaty.

Daňový úrad Banská Bystrica v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava na základe
Plnomocenstva, ako predseda veriteľského výboru úpadcu SCRAPMET s.r.o. „v konkurze“ so sídlom: Robotnícka
10, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 802 492, navrhuje veriteľskému výboru na schválenie nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor úpadcu úpadcu SCRAPMET s.r.o. „v konkurze“ so sídlom: Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 802 492 udeľuje správcovi Prvá arbitrážna k.s. súhlas s vylúčením pohľadávok zo súpisu majetku
všeobecnej podstaty úpadcu tak, ako navrhuje správca v Žiadosti o súhlas s vylúčením majetku zo súpisu majetku
úpadcu zo dňa 15.07.2016, ktorá bola predsedovi veriteľského výboru doručená dňa 22.7.2016.

Výsledok hladovania:
ZA: 2
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

Uznesenie: prijaté

Na základe hladovania členov VV bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor úpadcu úpadcu SCRAPMET s.r.o. „v konkurze“ so sídlom: Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 802 492 udeľuje správcovi Prvá arbitrážna k.s. súhlas s vylúčením pohľadávok zo súpisu majetku
všeobecnej podstaty úpadcu tak, ako navrhuje správca v Žiadosti o súhlas s vylúčením majetku zo súpisu majetku
úpadcu zo dňa 15.07.2016, ktorá bola predsedovi veriteľského výboru doručená dňa 22.7.2016.

Ad 3) Záver

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Program zasadnutia bol vyčerpaný. Predseda veriteľského výboru zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne
ju doručí správcovi a Okresnému súdu Banská Bystrica.

Predseda VV zasadnutie VV ukončil.

Prílohy:
1. predseda: Daňový úrad Banská Bystrica v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
Bratislava na základe Plnomocenstva č. 9600500/5/2088170/2013 zo dňa 31.05.2013 – písomné
hlasovanie zo dňa 10.08.2016
2. člen: Auto-Piko s.r.o., IČO: 36310166 – písomné hlasovanie zo dňa 9.8.2016

V Bratislave, dňa 16.08.2016

Zápisnicu vyhotovil: predseda veriteľského výboru - Daňový úrad Banská Bystrica v zastúpení Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava na základe Plnomocenstva č. 9600500/5/2088170/2013 zo dňa
31.05.2013

K019965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SCRAPMET s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 802 492
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2012 s1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

So súhlasom veriteľského výboru správca podľa § 81 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, týmto
vylučuje nasledovné súpisové zložky majetku všeobecnej podstaty zo súpisu majetku:

1.
Označenie súpisovej zložky majetku:
Dlžník:

Peňažná pohľadávka
SL SLOVAKIA, a.s.

Ľupčianska 57, 976 13 Slovenská Ľupča,
IČO: 36 346 403
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

46

Obchodný vestník 167/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Výška istiny:

Deň vydania: 30.08.2016

97,68 Eur

Súpisová hodnota majetku:

97,68 Eur

Právny dôvod vzniku:
(zlomok):
1/1

neuhradená pohľadávka z obchodného styku Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

2.
Označenie súpisovej zložky majetku:
Dlžník:

Peňažná pohľadávka
Lucia Tkáčová-Faber SL,

Smreková 1998/2, 034 01 Ružomberok
IČO: 35 056 681

Výška istiny:

80,92 Eur

Súpisová hodnota majetku:

80,92 Eur

Právny dôvod vzniku:
(zlomok):
1/1

neuhradená pohľadávka z obchodného styku Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

3.
Označenie súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka
SL SLOVAKIA, a.s.

Ľupčianska 57, 976 13 Slovenská Ľupča,
IČO: 36 346 403

Výška istiny:

38,70 Eur

Súpisová hodnota majetku:

38,70 Eur

Právny dôvod vzniku:
(zlomok):
1/1

neuhradená pohľadávka z obchodného styku Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4.
Označenie súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka

AUTOCENTRUM TRUCK-BUS SERVIS, s.r.o.
Vinohrady 17, 940 67 Nové Zámky,
IČO: 36 541 826

Výška istiny:

72,59 Eur

Súpisová hodnota majetku:

72,59 Eur

Právny dôvod vzniku:
(zlomok):
1/1

neuhradená pohľadávka z obchodného styku Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

5.
Označenie súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka
GLOBE METAL and FINANCE a.s.
Čsl. Armády 3/1697, 036 57 Martin,
IČO: 36 398 357

Výška istiny:

5,92 Eur

Súpisová hodnota majetku:

5,92 Eur

Právny dôvod vzniku:
(zlomok):
1/1

neuhradená pohľadávka z obchodného styku Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

6.
Označenie súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka
Milan Doležaj
Beskydská 1, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 40 594 024

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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428,23 Eur

Súpisová hodnota majetku:

428,23 Eur

Právny dôvod vzniku:
(zlomok):
1/1

neuhradená pohľadávka z obchodného styku Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

7.
Označenie súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka
Ľubomír Potančok

Výška istiny:

1.557,95 Eur

Súpisová hodnota majetku:

1.557,95 Eur

Právny dôvod vzniku:
(zlomok):
1/1

neuhradená pohľadávka z obchodného styku Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

V Banskej Bystrici 22.08.2016

Prvá arbitrážna k.s, správca úpadcu
Ing. Vojtech Švantner, komplementár

K019966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Suchár, rod. Záhradný v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vavilova 22, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/26/2015 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/26/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurznej veci úpadcu: Martin Suchár, rod. Záhradný, so sídlom trvale bytom Vavilovova 22, 851 01 Bratislava,
nar. 15.03.1955, do funkcie správcu ustanovil Mgr. Ing. Róberta Havláta so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01
Bratislava, značka správcu S 1243, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej a oddelenej a súčasne oznamuje zámer zostaviť výťažok z oddelenej podstaty.
Poučenie /§ 96 ods.3 ZKR/ Veriteľský výbor a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť v
kancelárii správcu alebo v súdnom spise 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.
Prvý správcovský dom, k.s., JUDr. Ján Havlát, správca

K019967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Krajčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uralská 9, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/54/2013 S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/54/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie schváleného konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo speňaženia majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu: Katarína Krajčová, narodená 16.05.1971, trvale bytom Uralská č.9, 040 12
Košice
VŠEOBECNÁ ČASŤ
Rozhodnutím Okresného súdu Košice I., sp. zn.: 31K/54/2013 zo dňa 22. októbra 2013 ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č.209/2013 dňa 29.októbra 2013, č. oznámenia K019238, bol vyhlásený konkurz za malý
na majetok dlžníka Katarína Krajčová, narodená 16.05.1971, trvale bytom Uralská č.9, 040 12 Košice a za
správcu podstaty bol ustanovený Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie: Kukučínova 14, 040 01 Košice.
Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 123/2016 zo dňa 27.6.2016 pod K 015044. Príslušný orgán,
zástupca veriteľov schválil bez námietok Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty písomným
vyjadrením zo dňa 26.07.2016.

Veritelia
V základnej prihlasovacej lehote si svoje pohľadávky prihlásili šiesti veritelia v celkovej výške 41758,95 €.
Prihlásené boli len nezabezpečené pohľadávky, nebolo uplatnené žiadne zabezpečovacie právo, z toho dôvodu
nebola vytvorená žiadna oddelená podstata. Po základnej 45-dňovej prihlasovacej lehote už neboli doručené ďalšie
prihlášky pohľadávok . Správca, úpadca ani žiadny veriteľ nepoprel žiadnu pohľadávku a z tohto dôvodu sú všetky
prihlásené pohľadávky považované za zistené:
1.Bytový podnik Dúbravka,spol s.r.o. Fedákova 1,Bratislava, IČO 35828994 - 1 prihlásená pohľadávka
2.Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s.Einsteinova 25,85101 Bratislava, IČO 35942436 -5 prihlásené pohľadávky
3.EOS KSI Slovensko, s.r.o. Pajštunská 5 Bratislava, IČO 35724803 - 1 prihlásená pohľadávka
4.František Gurský Včelárská Paseka 2514/19, 04001 Košice - 1 prihlásená pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5.Profidebt Slovakia ,s.r.o., Mliekarenská 10 82005 Bratislava,IČO 35925922- 1 prihlásená pohľadávka
6.Slovenská republika, Daňový úrad Košice.. 6 prihlásené pohľadávky. Pohľadávky postúpené na: Slovenská
konsolidačná,a.s.Cintorínska 21,814 99 Bratislava,IČO:35776005 (OV 105/2015 k 12580).

ROZVRHOVÁ ČASŤ
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu
p.č.

peňažné prostriedky na účte správy

suma v €

1

preddavok zložený úpadcom

1659,70

2

zrážky zo mzdy úpadcu

1990,34

3

vrátenie daňového preplatku na dani z príjmov FO za obdobie 2014

243,74

4

kreditné úroky na účte úpadcu

0,14

5

príjem celkom

3893,92

22.6.2016

Pohľadávky celkom proti všeobecnej podstate

právny dôvod

suma v € § 87 ZKR pism

paušálna odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov

497,91

a

odmena správcu podľa § 17 ods. 2 vyhlášky 665/2005 Z.z.

10,97

a

odmena správcu za vymoženie zrážok zo mzdy úpadcu § 17 ods. 2 vyhlášky 665/2005 Z.z.

89,57

a

poštovné

25,85

c

bankové poplatky za vedenie účtu

61,62

c

kancelárske potreby

36,67

c

iné výdavky do ukončenia ( archív, banka, zrušenie konkurzu)

100,00

c

cestovné náklady

175,92

c

súdny poplatok 0,2% , pism d) zák.č.71/1992

4,47

k

spolu

1 002,97

22.6.2016
Rekapitulácia

Celková suma výťažku majetku zapísaného do všeobecnej podstaty v €

3893,92

pohľadávky proti všeobecnej podstate v €

1002,97

Výsledná suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov v €

2890,95

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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22.6.2016

Rozdelenie výťažku na uspokojenie veriteľov

por.číslo
veriteľa

veriteľ prihlásenej pohľadávky

suma
určená
na
zistená suma prihl.
koeficient uspokojenie veriteľov v
pohľadávky v €
€

1

Bytový podnik Dúbravka

9544,94

2

Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s.

1677,72

3

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

25987,93

4

František Gurský Včelárská Paseka Košice

1300

90,00

5

Profidebt Slovákia ,s.r.o.,Bratislava

980,02

67,85

6

Slovenská republika, Daňový úrad Košice Pohľadávka postúpená na:
Slovenská
konsolidačná,a.s.Cintorínska
21,814
99 2268,34
Bratislava,IČO:35776005
spolu

41758,95

660,79
116,15
1 799,13

157,04
0,069229

2 890,95
2 890,95

22.6.2016
Výzva:
Zároveň týmto vyzývam vyššie uvedených veriteľov, aby v lehote do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
oznámili poštou na adresu kancelárie správcu Ing. Ján Simko , Kukučínova 14, 04001 Košice prípadne elektronicky
na emailovú adresu simkojan@zoznam.sk svoje zúčtovacie údaje: číslo bankového účtu v tvare IBAN prípadne
variabilný symbol, na ktoré žiadajú uhradiť finančné prostriedky podľa schváleného konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Ing. Ján Simko
správca konkurznej podstaty

K019968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Retail Value Stores, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 256 770
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 8R/1/2016 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo štvrtého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka:
Retail Value Stores, a. s., Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava, IČO: 47 256 770
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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(ďalej ako „Dlžník“)
spisová značka: 8R/1/2016
miesto konania: Zasadacia miestnosť akciovej spoločnosti: Kofola a.s., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava na 3.
poschodí.
dátum konania: 19.08.2016
začiatok schôdze: 11:00 hod.
Prítomní
členovia
1.
za
dlžníka:
Ing.
Jozef
2. reštrukturalizačný správca: Mgr. Ladislav Barát

Špirko,

veriteľského
PhDr.

Stanislav

výboru:
Šotník

3. veritelia:
- Berto sk, s.r.o., IČO: 45278156, Hlavná 1, Vysoká pri Morave, Slovenská republika v zast. Mgr. Ondrej Ďurčo –
veriteľ č. 48,
- Kofola a.s., IČO: 36319198, 1 Rajecká Lesná, Slovenská republika v zast. Mgr. Martin Manina – veriteľ č. 192
- Masokombinát Polička a.s., IČO: 25945491, 300, Kamenec u Poličky, Česká republika v zast. Viktor Mišík –
veriteľ č. 234,
- Pivovary Topvar, a.s., IČO: 31648479, Pivovarská 9, Veľký Šariš, Slovenská republika v zast. JUDr. Lenka
Smatušíková, veriteľ č. 282,
- Unilever Slovensko, spol. s r.o., IČO: 31667228, Karadžičova 10, Bratislava, Slovenská republika v zast. JUDr.
Lenka Smatušíková, veriteľ č. 371.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Stanoviská a požiadavky členov veriteľského výboru k predloženému Záverečnému návrhu
reštrukturalizačného plánu dlžníka
3. Hlasovanie o predloženom Záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka
4. Záver

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Schôdzu veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru a privítal prítomných.
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru, spoločnosť Kofola a.s., so sídlom súp. č. 1,
013 15 Rajecká Lesná, IČO: 36319198 v zmysle § 128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v ďalšom „ZKR“) v zmysle pozvánky, ktorú zaslal predseda veriteľského
výboru všetkým členom veriteľského výboru, podľa zápisnice z prvej schôdze veriteľského výboru dlžníka konanej
dňa 06.06.2016, kde bol schválený veriteľský výbor, ktorý je uvedený v prezenčnej listine.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle § 128 ods. 2 ZKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov, pričom každý
člen veriteľského výboru má jeden hlas. Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že
zároveň bol pozvaný aj reštrukturalizačný správca dlžníka Mgr. Ladislav Barát (v ďalšom „reštrukturalizačný
správca“) a zástupca dlžníka spoločnosti Retail Value Stores, a. s. Ing. Jozef Špirko, PhDr. Stanislav Šotník.
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že Dlžník ako predkladateľ prepracovaného Záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu (v ďalšom „Plán“) ho doručil dňa 18.08.2016. Zároveň bola skonštatovaná skutočnosť,
že v rovnaký deň ako bol zo strany Dlžníka doručený návrh Plánu do spoločnosti Kofola a.s. ako predsedu
reštrukturalizačného výboru, tak bola elektronická verzia Plánu odoslaná všetkým ostatným členom veriteľského
výboru.
Členovia veriteľského výboru potvrdili počas zasadnutia veriteľského výboru doručenie a oboznámenie sa
s návrhom Plánu.
Ing. Jozef Špirko - po otvorení veriteľského výboru poukázal na naštartovanie viacerých procesov, poukázal na
transakcie dlžníka v minulosti. Ako príloha Plánu je verejný prísľub vlastníkov, ktorí vlastnia majoritný podiel
spoločnosti - Obchodná spoločnosť SLOVEPO, s.r.o. a pán Ing. Ján Vojtko. Vo výške 20.000 eur prispejú na
finančný a právny audit. Informoval, že forma nie je v Pláne definovaná, nakoľko musí vzniknúť až po dohode
s veriteľmi. Ostatné zmeny Plánu sa týkajú spresnenia obsahu a reflektuje na požiadavky veriteľského výboru.
Uviedol, že v súčasnosti prebieha korektná obchodná spolupráca s dodávateľmi/veriteľmi. Je opätovne
zazmluvnených už viac ako 130 veriteľov. Považuje to za jasný signál, že pôvodní dodávatelia majú záujem
o spoluprácu s dlžníkom a jej novými majiteľmi.
Reagoval aj na požiadavku, ktorá odznela na predchádzajúcom veriteľskom výbore ohľadom navýšenia
navrhovaného 3% uspokojenia veriteľov. Dodal, že chápe, že navrhované percento uspokojenia je veľmi nízke a
nezodpovedá očakávaniam veriteľov. Avšak s ohľadom na mimoriadne nízku likvidačnú hodnotu existujúceho
majetku dlžníka a vysoké prevádzkové náklady, ktoré nie sú pokryté výnosmi z obchodnej činnosti nie je možné
navrhované percento uspokojenia zvýšiť. Uviedol, že už navrhovaná suma uspokojenia bude musieť byť
zabezpečená z externých zdrojov, ktoré musia garantovať noví majoritní vlastníci Retail Value stores,.a.s.
Poukázal na skutočnosť, že vstupom nových majoritných vlastníkov do Retail Value stores,.a.s. bol postavený na
obnove dôvery dodávateľov voči dlžníkovi a na sanovaní strát z minulosti budúcou korektnou obchodnou
spoluprácou. Informoval, že zvolením veriteľského výboru na schôdzi veriteľov dali veritelia možnosť revitalizácie
dlžníka. O záujme spolupracovať pri súčasnej zmene vlastníka a vedenia spoločnosti svedčí aj skutočnosť, že v
súčasnosti sú priame dodávky, z ktorých veľká väčšina sú veritelia v rámci prebiehajúcej reštrukturalizácie.
Mgr. Ladislav Barát – poukázal na snahu nových akcionárov dlžníka dištancovať sa od predchádzajúceho vedenia.
Zdôrazňuje členovia veriteľského výboru majú povinnosť hájiť záujmy ostatných veriteľov. Mgr. Ladislav Barát
doplnil p. Spirka a uviedol že úprava plánu v rozsahu financovania prípadných súdnych sporov vedených veriteľmi
reflektuje na požiadavky veriteľov smerujúcich k lepšiemu uspokojeniu a tiež na snahu nových akcionárov
dištancovať sa od predchádzajúcich období existencie dlžníka.

2. Stanoviská a požiadavky členov veriteľského výboru k predloženému Záverečnému návrhu
reštrukturalizačného plánu dlžníka
Predseda vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby predniesli svoje pripomienky a výhrady k obsahu
Plánu:
Mäsokombinát Polička, a.s. – uviedol, že bola splnená ich požiadavka o prípadnom uplatnení odporovateľných
žalôb a nemajú ďalšie výhrady k Plánu. Pán Špirko poznamenal, že jediný reálne likvidný majetok Dlžníka je
pozemok v Žiline. Čistý výťažok z prípadného konkurzu by bol podľa neho nulový.
Kofola, a.s. – sa pridržiava predchádzajúceho stanoviska prezentovaného na uplynulom veriteľskom výbore.
Uviedli, že predpokladali, že sa zvýši percento uspokojenia veriteľov. Výšku uspokojenia veriteľov 3% považujú
naďalej za veľmi nízku. Uvedomujú si zodpovednosť vyplývajúcu z pôsobenia na veriteľskom výbore. Poukázali na
ich názor, že nepovažujú za vhodné, aby sa na Slovensku neudržal v zdravej ekonomickej kondícii prevádzkovateľ
značky Carrefour, nakoľko by tým producenti prišli o odbytisko svojich výrobkov. Zároveň pre spotrebiteľa je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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značky Carrefour, nakoľko by tým producenti prišli o odbytisko svojich výrobkov. Zároveň pre spotrebiteľa je
vhodnejšie ak má širšiu možnosť výberu, čo vplýva aj na samotnú cenotvorbu. Informovali, že ich stanovisko vo
vzťahu k hlasovaniu, je podpora procesu reštrukturalizácie, aj z dôvodu, aby sa na schvaľovacej schôdzi mohli
vyjadriť všetci veritelia v jednotlivých skupinách.
Berto sk, s.r.o – uviedli, že nemajú pripomienky k prepracovanému predloženému plánu.
Unilever Slovensko, spol. s r.o. – bolo prečítané písomné stanovisko Unilever Slovensko, spol. s.r.o.. Na
požiadanie ich právneho zástupcu tvorí stanovisko Prílohu č.1 k tejto zápisnici.
Pivovary Topvar, a.s. – výšku uspokojenia 3 % nepovažujú za dostatočné a informovali, že nepodporia
reštrukturalizáciu dlžníka.
Pán Špirko argumentuje tým, že veritelia majú záujem o pokračovanie v spolupráci. Poukazuje, že slovenským
potravinárom záleží na odbytovom kanály. Do roku 2018 bude mať dlžník iba stratu, ktorá bude krytá z jeho zdrojov
a noví majitelia sú pripravení novo naštartovať spoločnosť. Nesúhlasí so stanoviskom Pivovary Topvar, a.s.
a Unilever Slovensko, spol. s r.o.. Skonštatoval, že konkurz mal byť už dávno, no on nesie zodpovednosť za
riešenie aktuálnej situácie a prezentoval garancie Dlžníka do budúcnosti, postavené na korektnej obchodnej
spolupráci.

3. Hlasovanie o predloženom Záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu:
Za:

Kofola,.a.s., Mäsokombinát Polička, a.s., Berto sk, s.r.o

Proti:

Pivovary Topvar, a.s., Unilever Slovensko, spol. s r.o.

Zdržal sa:

nikto

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že návrh bol schválený.

Veriteľský výbor prijal UZNESENIE č. 1:
„Veriteľský výbor schvaľuje predložený Záverečný návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka Retail Value
Stores, a.s. zo dňa 16.08.2016.“
Predseda veriteľského výboru zároveň požiadal reštrukturalizačného správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze do
30 dní.
Pán Špirko sa poďakoval veriteľom za ich podporu. Zároveň navrhol zmenu uznesenia č. 1 bodu 2 z druhého
zasadnutia veriteľského výboru konaného dňa 24.06.2016, ktoré bolo prijaté v znení:
„Veriteľský výbor ukladá záväzný pokyn reštrukturalizačnému správcovi dlžníka a dlžníkovi Retail Value
Stores, a. s., aby pri nakladaní s akýmkoľvek majetkom vo vlastníctve dlžníka, ktorý presahuje rámec
bežného právneho úkonu a rámec bežnej obchodnej činnosti, si na takýto úkon vyžiadal predchádzajúce
súhlasné stanovisko zo strany veriteľského výboru. Iba na základe udelenia takéhoto súhlasu veriteľského
výboru bude možné nakladať s majetkom vo vlastníctve dlžníka, ktorý by presahoval rámec bežného
právneho úkonu a rámec bežnej obchodnej činnosti.“
z dôvodu, že pri speňažovaní hnuteľného majetku by bolo nevyhnutné opakovane zvolanie veriteľského výboru. Pre
zjednodušenie celého procesu navrhol, aby sa prijalo nové uznesenie, ktoré sa bude týkať iba obmedzenia
s nakladaním nehnuteľného majetku dlžníka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Veriteľský výbor ukladá záväzný pokyn správcovi Retail Value Stores, a. s. a dlžníkovi Retail Value Stores,
a. s., aby pri
·
·

scudzovaní akéhokoľvek nehnuteľného majetku vo vlastníctve dlžníka, ktorý presahuje rámec
bežného právneho úkonu a
nájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve dlžníka,

si na takýto úkon vyžiadal predchádzajúce súhlasné stanovisko zo strany veriteľského výboru. Iba na
základe udelenia takéhoto súhlasu veriteľského výboru bude možné uskutočniť scudzenie nehnuteľného
majetku dlžníka a prenechať do nájmu nehnuteľný majetok vo vlastníctve dlžníka.“
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu:
Za:

Kofola,.a.s., Mäsokombinát Polička, a.s., Berto sk, s.r.o, Pivovary Topvar, a.s.,

Proti:

nikto

Zdržal sa:

Unilever Slovensko, spol. s r.o.

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že návrh bol schválený.

Veriteľský výbor prijal UZNESENIE č. 2:
„Veriteľský výbor ukladá záväzný pokyn správcovi Retail Value Stores, a. s. a dlžníkovi Retail Value Stores,
a. s., aby pri
·
·

scudzovaní akéhokoľvek nehnuteľného majetku vo vlastníctve dlžníka, ktorý presahuje rámec
bežného právneho úkonu a
nájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve dlžníka,

si na takýto úkon vyžiadal predchádzajúce súhlasné stanovisko zo strany veriteľského výboru. Iba na
základe udelenia takéhoto súhlasu veriteľského výboru bude možné uskutočniť scudzenie nehnuteľného
majetku dlžníka a prenechať do nájmu nehnuteľný majetok vo vlastníctve dlžníka.“

4. Záver.
V závere predseda veriteľského výboru poďakoval za účasť a zasadnutie veriteľského výboru ukončil, pričom
reštrukturalizačnému správcovi uložil povinnosť zverejnenia zápisnice a prijatého uznesenia zákonným spôsobom
v Obchodnom vestníku. Predseda veriteľského výboru požiadal správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.
Zápisnica skončená o 12:00 hod.
V Bratislave dňa: 19.08.2016

Kofola a.s.
zast. Mgr. Martin Manina
na základe substitučnej plnej moci

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

56

Obchodný vestník 167/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.08.2016

K019969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Gallik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 176/25, 059 07 Lendak
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/27/2016 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/27/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
Popis súpisovej zložky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 1.700,- €
Mena: EUR
Dlžník: František Gallik, nar. 26.09.1981, bytom Partizánska 176/25, 059 07 Lendak
Právny dôvod vzniku: peňažná hotovosť vo vlastníctve dlžníka
Súpisová hodnota majetku: 1.700,- €
Majetok inej osoby ako úpadcu:Tretia osoba:Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:Sporný zápis: Deň zapísania do súpisu: 30.07.2016
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

K019970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Radoslav Tužinský BADGER
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 1361/50, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 992 567
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s ustanovením § 76 ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty, pozostávajúci z nasledovných
súpisových zložiek:

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

Popis

Súpisová hodnota v €

Podstata

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

663,88 €

všeobecná

Peňažná kaucia za popretie pohľadávky veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s.

350 €

všeobecná

SKP, k.s., správca úpadcu Ing. Radoslav Tužinský BADGER

K019971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Ambrózová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.6.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/7/2015 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/7/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zápisu Dôvod
zápisu Súpisová
Spol.
do
súpisu do
súpisu hodnota
podiel
majetku
majetku
EUR

p. Druh súpis.
špecifikácia
č. zložky

18

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 08/2016 vo výške 123,48 EUR
vyplatená zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu
1/1
zriadený správcom na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040
2192 3101, vedený v Československá obchodná banka, a.s.

24.8.2016

Majetok úpadcu
podliehajúci
123,48
konkurzu

V Trenčíne, dňa 24.8.2016
Mgr. Xénia Hofierková, správca
úpadcu Anna Ambrózová “v konkurze”

K019972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Jaroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horenická 53, 020 61 Lednické Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.7.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/59/2015 S285
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/59/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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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oprava oznamu o zvolaní schôdze veriteľov:
správca týmto opravuje oznam o zvolaní schôdze veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 163/2016
zo dňa23.8.2016, K019530 nasledovne :
pôvodný text : "Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1.Prezentácia, otvorenie ďalšej schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, do konania ďalšej schôdze veriteľov
3.Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 ZKR
5.Rôzne, záver"
sa nahrádza textom
" Program schôdze veriteľov je nasledovný :
1.Prezentácia, otvorenie ďalšej schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, do konania ďalšej schôdze veriteľov
3.Voľba zástupcu veriteľov
4.Rôzne, záver"

K019973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky doručenej správcovi po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Dňa 23.08.2016 zapísal JUDr. Matúš Boľoš - správca úpadcu, V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom na
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 31 615 325, zapísaná v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 2210/S, do zoznamu pohľadávok úpadcu
pohľadávku veriteľa, REAL IB s.r.o., so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 692 751, ktorá
bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to:
·

pohľadávka s poradovým číslom 404., v celkovej sume 3.528.663,85 EUR (istina: 3.528.663,85 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. Matúš Boľoš - správca úpadcu

K019974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Bódi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Slobody 764/24, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/46/2015 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/46/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Andrea Bódi, nar. 13.03.1978, bytom Námestie
Slobody 764/24, 986 01 Fiľakovo, týmto v súlade s § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje doručenie prihlášky pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote od veriteľa :
Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava, IČO : 47 245 531 v celkovej prihlásenej sume :
1.921,21 Eur
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
správca konkurznej podstaty

K019975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Balcar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sverepec 6, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2015S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZKR “) s primeraným použitím
ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, JUDr. Alojz Žitník,
správca úpadcu Milan Balcar, nar. 23.02.1967, Sverepec 6, 017 01 Považská Bystrica, občan SR na základe
záväzného pokynu zástupcu veriteľov – Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava zo dňa 8.
júla 2016 oznamujem dražbu nehnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty zverejneného v
Obchodnom vestníku pod číslom OV č. 169/2015 dňa 3. septembra 2015, pod por. č. 4/, 5/ a 6/, a to za
nasledovných podmienok:
Navrhovateľ dražby:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu Milan Balcar, nar. 23.02.1967, Sverepec 6, 017 01 Považská Bystrica,
občan SR, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Presnú špecifikáciu a opis na základe znaleckého posudku záujemca získa v kancelárii správcu Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica po vopred telefonicky dohodnutom termíne alebo na tel. č. 042/426 17 44, 45.
Podmienka vstupu pre verejnosť: vstupné vo výške 3,-€/osoba
Miesto konania dražby:
Kancelária správcu JUDr. Alojza Žitníka so sídlom Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 07.10.2016 o 10.00 hod.
Kolo dražby: prvé
Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve úpadcu vedené na liste vlastníctva LV č. 445 nachádzajúce sa v
okrese Považská Bystrica, obec Sverepec, katastrálne územie Sverepec, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/6
a nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve úpadcu vedené na liste vlastníctva LV č. 239 nachádzajúce sa
v okrese Považská Bystrica, obec Sverepec, katastrálne územie Sverepec, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/3

Ø stavba - rodinný dom, súpisné číslo 6, na pozemku parcelné č. KN „C“ 554 (v podiele 1/6)
Ø pozemok – parcelné číslo 553 – orná pôda o výmere 2839 m2 (v podiele 1/3)
Ø pozemok – parcelné číslo 554 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 666 m2 (v podiele 1/3)

Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti spoločne ako celok, ako sú uvedené na predmetných listoch vlastníctva.
Opis a stav predmetu:
Posudzovaná nehnuteľnosť - rodinný dom súpisné číslo 6 je situovaný v zástavbe samostatne stojacich
rodinných domov v obci Sverepec, okres Považská Bystrica na pozemku p. č. KN-C 554. Dom je prízemný
s čiastočným podpivničením a stavebne upraveným podkrovím. Základný pôdorys je pravidelný štvorec
o pôdorysných rozmeroch 10,22*10,22 m s verandou a jednou izbou. Vstup do domu je z bočnej strany podľa
projektovej dokumentácie a skutočnosti. Vstupným zádverím je prístupná tzv. denná časť bytu tvorená dispozične
po pravej strane WC, kúpeľňou, kuchyňou a dvoch izieb. Na podlaží je podkrovná izba. V suteréne sú skladové
priestory, kotolňa. Prístup k domu je vjazdom z jestvujúcej miestnej komunikácie. Objekt je zásobovaný pitnou
vodou z verejnej siete, odkanalizovanie je do vlastnej ČOV. Zásobovanie elektrickou energiou je zabezpečené
z jestvujúceho vzdušného vedenia NN. Je plynofikovaný rodinný dom v súčasnosti pre vykurovanie. Rodinný dom
je vhodný pre 4 člennú rodinu.
Technické riešenie:
Rodinný dom je založený na základových pásoch z betónu prostého a obvodové konštrukcie sú z monolitického
betónu. Obvodové murivo je z tehál a kvádrov v hrúbke 450 mm, so zateplením 100 mm a silikátovou omietkou.
Vnútorné nosné murivo je vyhotovené v hrúbke 250 mm. Priečky v interiéri sú vyhotovené z priečkoviek. Obvodové
murivo je zateplené systémom s doskami na báze EPS-F 100. Dom je prestrešený sedlovou strechou, krov je
drevená stolica a krytina je pozinkovaný plech. Okná sú plastové so zasklením z izolačného dvojskla a so
žalúziami. Stropné konštrukcie nad prízemím a suterénom sú monolitické ž. b. dosky. Vnútorné schodisko je
monolitické železobetónové dvojramenné. Podlahy v obytných priestoroch sú plávajúce laminátové, ostatné
doplnkové a v sociálnych priestoroch sú keramické dlažby. Vnútorné omietky sú vápenno cementové, sanitárne
priestory sú obložené keramickým obkladom. Vykurovanie je teplovodné s núteným obehom a s plechovými
radiátormi, v podkroví sú panelové. Ako zdroj je kotol na plyn Viessmann. Vybavenie kuchyne je štandardné
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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radiátormi, v podkroví sú panelové. Ako zdroj je kotol na plyn Viessmann. Vybavenie kuchyne je štandardné
rovnako zariaďovacie predmety. V sociálnych priestoroch sú zdravotechnické predmety umývadlo, WC, sprcha.
Dom zodpovedá veku a údržbe.
Vedľajšia stavba je priamo naviazaná na rodinný dom, dispozične pozostáva z garážového státia, skladového
hospodárstva a suchého WC. Je to murovaný objekt, ktorý nie je zameraný a nie je zakreslený na mape KN a nie je
ani legislatívne vysporiadaný – stavebne odsúhlasený. Murivo je z betónových tvárnic, stropy sú monolitické
betónové dosky a strecha je sedlová pokrytá škridlou. Podlahy sú hrubé betónové, vráta sú oceľové. Okná sú
jednoduché oceľovo drevené zdvojené. Dvere sú plné. Objekt je omietnutý tým istým spôsobom ako rodinný dom
a rovnakou omietkou.
Pozemky sa nachádzajú v obci Sverepec v obytnej zóne rodinných domov, širšia časť centra. Zasieťovanie je
elektro prípojkami, voja je z verejnej siete, kanalizácia ide do vlastnej ČOV, je možnosť napojenia na verejnú
kanalizáciu, dom je plynofikovaný. Pozemky majú prístupovú miestnu komunikáciu s asfaltobetónovým krytom
s priamou väzbou na štátnu cestu prvej triedy I/61 a s blízkym privádzačom na diaľnicu, čo je bonus obce a má za
následok neustále zvyšovanie cien pozemkov. Pozemky sú mierne svahovité s orientáciou na juh. Ceny pozemkov
po vybudovaní diaľnice vzrástli na cca 25-35EUR/m2.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle
ustanovenia § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ
nadobudne predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv:
Poznámky na LV č. 445:
UPOVEDOMENIE o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti : rod.
dom č.s. 6 na parc.č.KN-C 554 na podiel pov. Balcar Milan v prospech opr. NORTHFINDER a.s., Lužianky v
exekučnom konaní č. EX 164/10 zo dňa 19.8.2011 vedenom súd. exekútorom JUDr. Jaroslavom Kabáčom,
Mládežnícka 325/23, Pov. Bystrica- P 474/11- 154/11
Exekútorský úrad Považská Bystrica (JUDr. Jaroslav Kabáč) UPOVEDOMENIE č. EX 440/2011 zo dňa 04.06.2015
o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti : rod. dom č.s. 6 na
pozemku parc. KNC č. 554 v prospech opr. VŠZP, a.s., pobočka Pov. Bystrica IČO: 35937874, povinnému sa
zakazuje nakladať s nehnuteľnosťou.- P 221/15- 126/15
Exekútorský úrad Topoľčany (Mgr. Július Rosina) UPOVEDOMENIE č. EX 1239/09 zo dňa 11.06.2015 o spôsobe
vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti : rod. dom č. s. 6 na pozemku parc. KNC č. 554 v prospech opr.
CRESS Slovakia, s.r.o., Zemianska 681/13, 956 21 Jacovce IČO: 36 546 887, povinnému sa zakazuje nakladať s
nehnuteľnosťou.- P 274/15- 169/15
Vyhlásenie konkurzu na základe Uznesenia Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40K/29/2015 zo dňa 13.7.2015 (
Obchodný vestník č. 136/2015) na vlastníka Milan Balcar. -P 298/15- 185/15 Osv. o ded. D 43/2002-Z
1039/02-52/02
ČASŤ C: Ťarchy na LV č. 445
V poradí 1. EXEKUČNÝ PRÍKAZ na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: rod. dom č. s. 6 na
parc.č.KN-C 554 na podiel pov. Balcar Milan v prospech opr. CRESS Slovakia, a.s, Jacovce v exekučnom konaní č.
EX 1239/09 zo dňa 28.4.2010 vedenom súd. exekútorom Mgr. Július Rosina, Stummerova 1553, 955 01 TopoľčanyZ 1462/10- 86/10 pz
V poradí 4. EXEKUČNÝ PRÍKAZ na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: rod. dom č. s. 6 na
parc.č.KN-C 554 na podiel pov. Balcar Milan v prospech opr. NORTHFINDER a.s., Lužianky v exekučnom konaní č.
EX 164/10 zo dňa 19.8.2011 vedenom súd. exekútorom JUDr. Jaroslavom Kabáčom, Mládežnícka 325/23, Pov.
Bystrica- Z 2369/11- 154/11
Exekútorský úrad Považská Bystrica (JUDr. Jaroslav Kabáč) EXEKUČNÝ PRÍKAZ č. EX 440/2011 zo dňa
04.06.2015 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti : rod. dom č. s. 6 na pozemku parc. KNC č.
554 v prospech opr. VŠZP, a.s., pobočka Pov. Bystrica IČO: 35937874.- Z 1535/15-127/15
Poznámky na LV č. 239:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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UPOVEDOMENIE o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti :
parc.č.KN-C 553, 554 na podiel pov. Balcar Milan v prospech opr. NORTHFINDER a.s., Lužianky v exekučnom
konaní č. EX 164/10 zo dňa 19.8.2011 vedenom súd. exekútorom JUDr. Jaroslavom Kabáčom, Mládežnícka
325/23, Pov. Bystrica- P 474/11- 154/11
Exekútorský úrad Považská Bystrica (JUDr. Jaroslav Kabáč) UPOVEDOMENIE č. EX 440/2011 zo dňa 04.06.2015
o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti : pozemky parc. KNC č.
553, 554 v prospech opr. VŠZP, a.s., pobočka Pov. Bystrica IČO: 35937874, povinnému sa zakazuje nakladať s
nehnuteľnosťou. - P 221/15- 126/15
Exekútorský úrad Topoľčany (Mgr. Július Rosina) UPOVEDOMENIE č. EX 1239/09 zo dňa 11.06.2015 o spôsobe
vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti : pozemky parc. KNC č. 553, 554 v prospech opr. CRESS Slovakia,
s.r.o., Zemianska 681/13, 956 21 Jacovce IČO: 36 546 887, povinnému sa zakazuje nakladať s nehnuteľnosťou. - P
274/15- 169/15
Vyhlásenie konkurzu na základe Uznesenia Okresného súdu Trenčín sp.zn. 40K/29/2015 zo dňa 13.7.2015 (
Obchodný vestník č. 136/2015) na vlastníka Milan Balcar. -P 298/15- 185/15 Osv. o ded. D 43/2002-Z
1039/02-52/02
ČASŤ C: Ťarchy na LV č. 239
Vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí a trpení ochranného pásma na pozemku parc. KNC
č. 553 v rozsahu vyznačenom v GP č. 0809/2015 vyhotovenom dňa 18.09.2015 v prospech Stredoslovenská
energetika - Distribúcia , a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina , IČO: 36 442 151, v súlade so zákonom o
energetike č. 251/2012 Z. z. - Z 2958/15 - 5/16
V poradí 1. EXEKUČNÝ PRÍKAZ na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parc. č. KN-C 553,
554 na podiel pov. Balcar Milan v prospech opr. CRESS Slovakia, a.s, Jacovce v exekučnom konaní č. EX 1239/09
zo dňa 28.4.2010 vedenom súd. exekútorom Mgr. Július Rosina, Stummerova 1553, 955 01 Topoľčany Z
1462/10-86/10 pz
V poradí 4. EXEKUČNÝ PRÍKAZ na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parc. č. KN-C 553,
554 na podiel pov. Balcar Milan v prospech opr. NORTHFINDER a.s., Lužianky v exekučnom konaní č. EX 164/10
zo dňa 19.8.2011 vedenom súd. exekútorom JUDr. Jaroslavom Kabáčom, Mládežnícka 325/23, Pov. Bystrica- Z
2369/11- 154/11
Exekútorský úrad Považská Bystrica (JUDr. Jaroslav Kabáč) EXEKUČNÝ PRÍKAZ č. EX 440/2011 zo dňa
04.06.2015 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky parc. KNC č. 553, 554 v
prospech opr. VŠZP, a.s., pobočka Pov. Bystrica IČO: 35937874.- Z 1535/15- 127/15
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku:
Ø znalecký posudok č. 8/2016 vypracovaný znalcom Ing. Jaroslav Fecko, a to pre nehnuteľnosti - rodinný
dom, všeobecná hodnota - podiel úpadcu v 1/6 predstavuje sumu
12.502,66,-EUR
-

orná pôda, všeobecná hodnota - podiel úpadcu v 1/3 predstavuje sumu 15.283,28,-EUR

-

zastavané plochy a nádvoria - podiel úpadcu v 1/3 predstavuje sumu 6.637,80,-EUR.

Najnižšie podanie:
34.423,74,-€
Minimálne prihodenie:
1.000,00,-€
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Dražobná zábezpeka:
a) výška – 3.000,00,-€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky – účet úpadcu č. účtu: 4021944148/7500, IBAN
SK0475000000004021944148 vedenom v ČSOB a.s., pobočka Považská Bystrica pod VS: (IČO účastníka
dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZÁBEZPEKA, meno
a priezvisko, resp. obchodné meno. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, šekom alebo v
hotovosti.
Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky.
c)lehota na zloženie dražobnej zábezpeky začína dňom zverejnenia oznámenia o dražbe v Obchodnom vestníku a
končí otvorením dražby.
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu správcu vedený v konkurznej veci č. účtu:
4021944148/7500, IBAN SK0475000000004021944148 vedený v ČSOB a.s., pobočka Považská Bystrica alebo
originál potvrdenia banky o vklade sumy vo výške dražobnej zábezpeky na účet správcu vedený v konkurznej veci
č. účtu: 4021944148/7500, IBAN SK0475000000004021944148 vedenom v ČSOB a.s., pobočka Považská
Bystrica.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po odpočítaní zaplatenej zábezpeky, na
bankový účet úpadcu č. účtu.: 4021944148/7500, IBAN SK0475000000004021944148 vedený v ČSOB a.s.,
pobočka Považská Bystrica, pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o
nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK, meno a priezvisko, resp. obchodné meno, tak aby bola na účet
pripísaná do 10 dní od skončenia dražby. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba
zmenkou je neprípustná.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobnú zábezpeku vráti správca účastníkovi dražby, ktorý sa nestal vydražiteľom, na ním určený účet, a to bez
zbytočného odkladu po skončení dražby. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny
dosiahnutej vydražením.
Obhliadka predmetu dražby:
Dátum a čas obhliadky je nutné dohodnúť vopred v kancelárii správcu na telefónnom čísle:
042 / 426 17 44,45.
Miesto obhliadky: Pred predmetom dražby.
Organizačné opatrenia:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu
minimálne 15 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do
zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky
v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle ustanovení tohto oznámenia,
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách
c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
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d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený
konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako mesiac,
e) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v
mene zastúpeného na dražbe.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k
predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním
spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa náhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil
(úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky. V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením
vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh
dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom
udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom
katastri záznamom.
Podmienky odovzdania predmetu dražby:
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2002 Z. z. povinný
odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom
dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o
nehnuteľnosť, odovzdá dražobník predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov, na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše
„Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše vydražiteľ a dražobník. Všetky náklady spojené s
odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza
z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa
zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím
predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica
POUČENIE podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
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 rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa predchádzajúceho bodu, je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2.
4. Ak vydražiteľ zmarí dražbu alebo súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
V Považskej Bystrici dňa 22. augusta 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

65

Obchodný vestník 167/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.08.2016

JUDr. Alojz Žitník, správca

K019976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pekáreň Valaliky s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 37, 044 13 Valaliky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 312 792
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/26/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/26/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ponukové konanie - predaj časti hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty stroje
Správca vyhlasuje 4. kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku zapísaného v súpise oddelenej
podstaty, a to:

P.č.

predmet ponukového konania

súpisová hodnota

1.

hnuteľná vec Rotačná plynová pec ROTOMAX 12G

7050,-€

2.

hnuteľná vec Katalyzátor spalín EKOBLOK III.

6300,-€

3.

hnuteľná vec Úpravňa vody WALEON
stanica bez dávkovania chemikálií

840,-€

4.

hnuteľná vec Kysiareň boxová K2 2,0x2,6 celonerezová

1500,-€

5.

hnuteľná vec Klimatizátor KA-COMBI 1V 0,35 kW

1020,-€

6..

hnuteľná vec Hnetač TOPOS 180

5700,-€

____________________________________________________________________________________________
____
spolu súpis všeobecnej podstaty:

22.410,- €

Záujemcovia o uvedený majetok sú povinný doručiť písomnú cenovú ponuku na odkúpenie majetku, ktorá má byť
vyhotovená v slovenskom jazyku obsahujúcu:
1. presné označenie záujemcu o kúpu majetku – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej subjektivity (meno,
priezvisko, bydlisko, fotokópia občianskeho preukazu, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo
živnostenského alebo obchodného registra, resp. iného registra, kde je záujemca zaregistrovaný, nie
staršieho ako 3 mesiace, resp. jeho overenú kópiu, telefonický kontakt),
2. podpis záujemcu resp. štatutárneho zástupcu,
3. presné označenie predmetu kúpy,
4. návrh kúpnej ceny s DPH,
5. doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy vo výške najmenej 50% z navrhovanej kúpnej ceny
s DPH, na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s. , č. ú.: SK 64 1111 000000
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s DPH, na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s. , č. ú.: SK 64 1111 000000
1264848018.

Ponuka musí byť doručené osobne, alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jozef Vaško,
Szakkayho č. 1, 04001 Košice, v zalepenej obálke s označením „konkurz – PEKÁREŇ Valaliky – NEOTVÁRAŤ“
v lehote do 19.09.2016.
Za včas doručenú ponuku sa považuje doručenie, ktoré bude doručené do kancelárie správcu najneskôr
v horeuvedený deň.
Ďalšie záväzné informácie:
·
·
·
·
·
·
·
·

podrobnosti o predávanom majetku úpadcu môžu záujemcovia získať pri obhliadke ponúkaného majetku
úpadcu po dohode so správcom,
na písomné cenové ponuky podané po termíne a na písomné cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať
podmienky ponukového konania sa nebude prihliadať,
minimálna akceptovateľná cena predávaného majetku je v 4. kole ponukového konania vo výške 100%
súpisovej hodnoty, pričom cena musí byť uvedená s DPH,
otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie majetku úpadcu sa uskutoční v kancelárii správcu v
lehote do 10 pracovných dní od uplynutia termínu na podávanie ponúk,
vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca v termíne do 15 dní od uplynutia termínu na podávanie
ponúk, víťazom sa stane legitímny subjekt, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu s DPH a splní ostatné
podmienky uvedené v tejto ponuke
v prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá,
úspešný záujemca je povinný doplatiť doplatok kúpnej ceny v lehote do 20 dní od vyhodnotenia ponúk a v
tej istej lehote následne so správcom uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca podstaty uzavrie s víťazom ponukového konania kúpnu zmluvu na základe jeho cenovej písomnej
ponuky až po doplatení celej kúpnej ceny.

Bližšie informácie a prípadný záujem o obhliadku veci, tvoriacich predmet ponukového konania budú
poskytnuté na adrese správcu, resp. na tel. č. 0905 610 600.

v Košiciach 23.08.2016

JUDr. Jozef Vaško
správca

K019977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Hacsi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1181/48, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2015 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2015
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2K/6/2015
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
Ing. Ladislav Kokavec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Tomáš Hacsi, nar. 24.07.1982, bytom Mierová
1181/48, 982 01 Tornaľa, č. k. 2K/6/2015 týmto oznamuje veriteľom úpadcu zostavenie zoznamu pohľadávok proti
podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty – zabezpečený veriteľ Slovenská
sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO : 00 151 653, v súlade s § 96 ods. 2) zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii.
Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v súlade s § 96 ods. 3) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v úradných hodinách v kancelárii správcu.
Ing. Ladislav Kokavec, správca
V Lučenci, dňa 24.08.2016

K019978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pekáreň Valaliky s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 37, 044 13 Valaliky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 312 792
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/26/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/26/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Úpadca: Pekáreň Valaliky, s.r.o., Hlavná 37, 040 13 Valaliky,
IČO: 44 312 792, č.k. 30 K 26/2015

Deň a čas konania zasadnutia veriteľského výboru: 12.08.2016 (písomné hlasovanie)
Program:
1. Uloženie záväzného pokynu k speňažovaniu hnuteľného majetku zapísaného do všeobecnej
podstaty v 4.ponukovom kole
Prítomní:
1. Predseda: SR – Daňový úrad Košice, v zast. Slovenská konsolidačná, a.s. – písomné hlasovanie zo dňa
19.07.2016
2. Člen: GUBEK – Moldavský automatický plyn, s r.o. v zast. JUDr. Oľga Kmeťová – písomné hlasovanie zo
dňa 12.08.2016
3. Člen: Sociálna poisťovňa v zastúpení JUDr. Lévayová- písomné hlasovanie zo dňa 11.8.2016
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1. Uloženie záväzného pokynu k speňažovaniu hnuteľného majetku zapísaného do všeobecnej
podstaty v 4.ponukovom kole

Uznesenie č.1
Veriteľský výbor, ako príslušný orgán všeobecnej podstaty ukladá správcovi – JUDr. Jozefovi Vaškovi, so
sídlom kancelárie: Szakkayho 1, Košice, súhlas so speňažením hnuteľného majetku všeobecnej podstaty
zverejneného v OV č. 157/2015 dňa 17.8.2015 u úpadcu Pekáreň Valaliky, s.r.o., so sídlom Hlavná 37, 040 13
Valaliky, IČO: 44 312 792, č.k. 30 K 26/2015, a to:
1) Rotačná plynová pec v SH 7.050,- Eur
2) Katalyzátor spalín v SH 6.300,- Eur
3) Úpravňa vody v SH 840,- Eur
4) kysiareň boxová v SH 1.500,- Eur
5) klimatizátor v SH 1.020,- Eur
6) hnetač TOPOS 180 v SH 5.700,- Eur
Spolu v SH spolu 22.410,- Eur

nasledovne:
Podmienky speňažovania:
- správca bude speňažovať hnuteľné veci ako celok, formou predaja mimo dražby, verejným
ponukovým konaním
- správca zverejní ponukové konanie v Obchodnom vestníku a aj na internetovej stránke Slovenskej
konsolidačnej, a.s., www.konsolidacna.sk, pričom správca zašle inzerát na adresu SK, a.s. písomne,
resp. e-mailom na: psoltys@slovenska-konsolidacna.sk
- vyhodnotenie ponúk: k predloženým ponukám sa bude písomne vyjadrovať veriteľský výbor
- v prípade neúspešného ponukového kola požiada správca veriteľský výbor o stanovenie ďalšieho
postupu
Hlasovanie:
ZA: 2
PROTI: 1
ZDRŽAL: 0

Uznesenie: prijaté
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V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

V Bratislave, dňa 15.08.2016
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru – Slovenská konsolidačná, a.s.

K019979
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 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2016
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: Renáta Grláková, nar. 21.09.1977, bytom 976 63 Predajná, Podhrádok č. 454,
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.
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K019980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Dlouhý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov č. 17, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/56/2015 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/56/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty úpadcu Miroslav Dlouhý, nar. 15.03.1974, bytom 059
91 Veľký Slavkov č. 17, týmto podľa § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola
správcovi doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky por. č. 4 veriteľa Lukrécia Dlouhá, bytom Nová Lesná
250, 059 86, predmetom ktorej je uplatnenie pohľadávky v celkovej sume 1 350,- Eur. Správca ďalej oznamuje, že
vyššie uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Oneskorene prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva, do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky
do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K019981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kuki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palackého 6, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1979
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2016 S 1636
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2016
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: Milan Kuki, nar. 26.05.1979, bytom Palackého 6, 811 02 Bratislava, 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
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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.

K019982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TLP media plus, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 79, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 328 008
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2013-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca na základe § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok v konaní 6R/5/2013 boli zapísané
pohľadávky:
·

veriteľa VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 00166758 s
celkovou prihlásenou sumou vo výške 45154,86 EUR

JUDr. Marek Letkovský, správca

K019983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Komorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baláže 59, 976 11 Baláže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 68/2015 - S 1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 68/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU OPAKOVANEJ DRAŽBY
v zmysle § 24 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
JUDr. Marián Pataj, so sídlom J. Chalupku 8,974 01 Banská Bystrica, IČO: 37896636 DIČ: 1027435750 ako
správca konkurznej podstaty úpadcu Katarína Komorová, nar. 06.04.1984, bytom Baláže 59, 976 11 Baláže,
ako dražobník oprávnený zorganizovať dražbu na účely speňažovania majetku úpadcu v zmysle § 92 ods. l písm.
d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „2KR") za primeraného použitia ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o
dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v
znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o dobrovoľných dražbách") na základe záväzného pokynu
zabezpečeného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s. zo dňa 23.05.2016 v konkurznom konaní vedenom
Okresným súdom Banská Bystrica, pod sp. zn. 1K/68/2015,
zverejňuje podľa ustanovenia § 24 zákona o dobrovoľných dražbách v spojení s ustanovením § 92 ods. 6 ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejňuje podľa ustanovenia § 24 zákona o dobrovoľných dražbách v spojení s ustanovením § 92 ods. 6 ZKR
nasledovné Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby:
Dražobník:
JUDr. Marián Pataj, so sídlom: J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37896636 DIČ: 1027435750 správca
úpadcu Katarína Komorová, nar. 06.04.1984, bytom Baláže 59, 976 11 Baláže
Navrhovateľ dražby:
JUDr, Marián Pataj, so sídlom: J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37896636 DIČ: 1027435750 správca
úpadcu Katarína Komorová, nar. 06.04.1984, bytom Baláže 59, 976 11 Baláže
Dátum konania dražby:

22.08.2016

Čas otvorenia dražby:

11.00 hod.
(účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)

Miesto konania dražby:

V priestoroch Notárskeho úradu JUDr. Zory Belkovej
so sídlom Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

Dražba:

2. kolo opakovanej dražby

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 3298 vedenom Okresným úradom Bratislava, pre okres Bratislava V, obec
Bratislava - mestská časť Petržalka, k. ú. Petržalka:
•
Byt č. 90, vchod: Rovniankova 16, 12. poschodie, v bytovom dome so súpisným číslom:
1668, postavený na parcele KN-C č. 1432, o výmere 800 m2, druh pozemku: zastavené plochy
a nádvoria, vlastnícky podiel 1/1
•
Pozemok pare. KN - C č. 1432, výmera 800 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti vlastníckeho podielu 3301/623582,
•
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti
vlastníckeho podielu 3301/623582.
Vo vlastníctve: Katarína Komorová, nar. 06.04.1984, bytom Baláže 59, 976 11 Baláže
Opis predmetu dražby:
Stavebnotechnický popis bytového domu: Bytový dom je postavený na Rovniankovej ulici v Bratislave, m. č.
Petržalka. Bytový dom má 3 sekcie A, B, C a 14 NP, je prístupný po miestnych komunikáciách. Na 1 NP
(označeným ako suterén) je vchod, vstupný priestor, spoločné priestory a pivničné priestory, garáže. Na 2 NP
(prízemie) sú dva vstupy s komunikačnými priestormi, spoločné priestory, nebytové priestory prístupné z vonkajšej
terasy. Na 3 - 14NP (1-12 poschodie) sú byty. Konštrukčný systém objektu je panelový, zastrešený plochou
strechou. Bytový dom má plošné základy so zvislou a vodorovnou hydroizoláciou, plochú strechu z fólie z
mäkčeného PVC a kompletnými klampiarskymi prvkami z pozinkovaného plechu. Bytový dom má 3 schodiská,
schody sú dvojramenné prefabrikované betónové, s terazzovou úpravou. Bytový dom má 6 výťahov, v každej sekcií
dva. Fasáda je zateplená s povrchovou úpravou z tenkovrstvovej omietky. Vnútorné omietky sú vápennocementové
hladené. Povrchy podláh spoločných priestorov sú z keramickej dlažby a PVC, v pivničný priestoroch je cementový
poter. Okná na bytovom dome sú prevažne plastové s izolačným dvojsklom. Bytový dom má bleskozvod. Objekt je
napojený na všetky verejné inžinierske siete, el. sieť, kanalizáciu, vodovod, plynovod, teplovod, telefónnu prípojku,
prípojku internetu. Bytový dom má centrálne vykurovanie a centrálnu prípravu TÚV. Bytový dom je chránený
bleskozvodom. Bytový dom má tri vstupy ovládané elektronicky.
Stavebnotechnický popis bytu: Byt č.90je na 12.nadzemnom podlaží (11,poschodie). Byt má 1 obytnú miestnosť,
kúpeľňu, WC, vstupnú chodbu, kuchyňu bez priameho presvetlenia. K bytu prislúchajú prislúcha pivničná kobka. V
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kúpeľňu, WC, vstupnú chodbu, kuchyňu bez priameho presvetlenia. K bytu prislúchajú prislúcha pivničná kobka. V
obytnej miestnosti, v kuchyni na chodbe je na podlahe veľkoplošná laminátová plávajúca podlaha, V kúpeľni a WC
je keramická dlažba. Okná v byte sú plastové s izolačným dvojsklom opatrené vnútornými žalúziami. Vnútorné
dvere do WC a kúpeľne sú plné a čiastočne presklené dýhované v obložkových zárubniach. Medzi chodbou a
obytnou miestnosťou je prechod zo zárubňou bez dverí, do kuchyne z chodby je prechod bez zárubne. Vstupné
dvere sú plné. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva, elektrická varná doska, el. rúra, nerezový drez, páková
batéria, digestor. V kúpeľni je plastová vaňa, keramické umývadlo, pákové batérie, vo WCje kombi misa. Keramický
obklady sú v kúpeľni a WC. Povrchové úpravy vnútorných stien tvorí omietka, stierka a maľba. Byt je vykurovaný
doskovým radiátorom s termoregulačným ventilom. V byte je vstavaná skriňa umiestnená vo vstupnej chodbe. K
bytu prislúcha pivničná kobka z drevených latiek, na rovnakom podlaží. V r. 2012 bola na bytovom dome zateplená
fasáda, zateplená strecha s klampiarskymi prvkami a krytinou, čiastočná úprava vstupných brán a vstupných
priestorov, čiastočná výmena výťahových kabín. V rokoch 2007-2008 bola na byte vykonaná výmena kuchynskej
linky so spotrebičmi, vymenené okná, zrealizované podlahy, stierky, obnovená kúpeľňa s WC a vymenené
zariaďovacie predmety, výmena rozvodov vody, kanalizácie a elektroinštalácie. Uvedené zmeny na prvkoch
krátkodobej životnosti sa dajú považovať za bežnú a nevyhnutnú údržbu počas životnosti stavby. Tieto úpravy
zohľadňuje v koeficiente vybavenia.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami
domu sú základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, chodby, schodištia, vodorovné a zvislé
konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú vestibul, pivničné priestory, bleskozvod, okná
a dvere, odkvapové žľaby a zvody, šachta pre inžinierske siete, STA, vodovodné, plynové, kanalizačné, elektrické a
telefónne prípojky, rozvod káblovej televízie.
Začiatok užívania bytového domu uvažujem v roku 1978. Životnosť bytového domu stanovujem na 2áklade údržby
na 100 rokov. Opotrebenie počítam lineárnou metódou.
Ohodnocovaný pozemok sa nachádza v Bratislave, miestnej časti Petržalka. Pozemok leží cca 6 km južne od
centra Bratislavy. Predmetný pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, v lokalite s bežnými bytovými
domami. Pozemok je prístupný po miestnych komunikáciách. Pozemok je napojený na všetky verejné inžinierske
siete a verejné rozvody - vodovod, kanalizácia, plyn, el, energia, teplovod a telekomunikačné siete. Povyšujúce a
redukujúce faktory neboli zistené.
Opis práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
■ Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome - § 15 zák.182/93 Z.z., v znení zák.151/95 Z.z.
■ Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., IČO 31320155 na byt č. 90 na 12.p., Rovniankova
16, podľa V-31731/08 zo dňa 07,11.2008
■ Oznámenie o začatí výkonu záložného práva veriteľom Všeobecná úverová banka, a.s., (IČO: 31320155)
formou dobrovoľnej dražby, P-1850/15

Cena predmetu dražby určená znaleckým posudkom:
Dátum vyhotovenia znaleckého posudku:

59.800,- Eur
10.3.2016

Číslo znaleckého posudku:

35/2016

Znalec:

Ing. Dušan Petrík, Hrachová 10, 821 05 Bratislava
Odbor znalca: stavebníctvo
Odvetvie znalca: pozemné stavby, , odhad hodnoty nehnuteľností
Evidenčné číslo znalca: 914 498

Najnižšie podanie:
Notárska zápisnica:

59.800,- Eur
Priebeh dražby bol osvedčený notárskou zápisnicou spísanou notárom -
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Notárska zápisnica:
Priebeh dražby bol osvedčený notárskou zápisnicou spísanou notárom Notársky úrad JUDr. Zora Belková, so sídlom Na Troskách 22, 974 01
Banská Bystrica
Výsledok dražby:
úspešne vydražený.

Dražby sa zúčastnilo 16 účastníkov dražby. Predmet dražby bol

Označenie vydražiteľa:
PRIMA SBD s.r.o., so sídlom Landererova 7743/6, Bratislava – mestská
časť Staré mesto, 811 09, IČO: 47 905 107
Cena dosiahnutá vydražením:

61.000,- EUR

Námietky proti priebehu dražby: V priebehu dražby ani po jej skončení nikto z prítomných nevzniesol
žiadne námietky voči priebehu dražby.
Poučenie:

Podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí,
že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby.
Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa
osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby
aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť
dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť
príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá
osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky
príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia
dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým
istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby,
ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.
12b)

§ 3 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.
JUDr. Marián Pataj, správca

K019984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Titul, meno a priezvisko správcu:

VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť
Kežmarok v konkurze
Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok
31 672 019
JUDr. Gábor Száraz
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Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2016 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Gábor Száraz, správca konkurznej podstaty úpadcu VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť
Kežmarok v konkurze, so sídlom Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 672 019, 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 25.11.2016 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.

K019985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EAST INVEST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 191 880
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/63/2015 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/63/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania
Správca konkurznej podstaty úpadcu: EAST INVEST s.r.o., so sídlom Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 44 191
880 vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
v súlade so záväzným pokynom udeleným veriteľským výborom, 1. kolo verejného ponukového konania na predaj
hnuteľného majetku úpadcu zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty.
Súpis tohto majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 68/2016 dňa 11. 4. 2016 pod
položkou K007954, ako súpisová zložka majetku č. 2 a č. 3.
Podmienky verejného ponukového konania:
V 1. kole verejného ponukového konania sa predaj hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
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V 1. kole verejného ponukového konania sa predaj hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu, minimálne však za hodnotu 100 % jeho súpisovej hodnoty. Súpisové zložky
– hnuteľné veci sa ponúkajú na predaj samostatne.
Bližšie informácie ako aj termín obhliadky predávaného majetku možno dohodnúť so správcom na telefónnom čísle:
0903 113 095.
Termín a miesto predkladania ponúk: záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej
obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie – EAST INVEST s.r.o. – neotvárať“, a to v lehote 10 dní
od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia ponukového konania
v OV SR a končí desiatym dňom o 15:00 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude
považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada. V prípade ak
dôjde k stretu ponúk rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má prednosť ponuka, ktorá
bola správcovi doručená ako prvá.
Náležitosti ponuky: riadna identifikácia vecí, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v zozname
majetku určeného na speňaženie, označenie ponúkanej kúpnej ceny, predloženie dokladu preukazujúceho právnu
subjektivitu právnickej osoby, originál alebo overenú fotokópiu výpisu z obchodného, živnostenského, resp. iného
registra, nie staršiu ako 1 mesiac s označením obchodného mena, sídla, IČO, u fyzických osôb – nepodnikateľov sa
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu a doklad
o zaplatení kúpnej ceny. Záujemca je povinný v ponuke uviesť bankové spojenie na vrátenie ponúknutej kúpnej
ceny a telefonický kontakt. Doručená ponuka je po uplynutí termínu na predkladanie ponúk záväzná až do
ukončenia ponukového konania a nemožno ju po uplynutí termínu meniť, dopĺňať ani vziať späť. Záujemca je
povinný k svojej ponuke predložiť doklad o zaplatení ním ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu úpadcu uvedenom
vo zverejnení ponuky, ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním peňažných prostriedkov na účet
úpadcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Podmienka akceptácie ponuky: podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie
kúpnej ceny na účet úpadcu vedený v UniCredit Bank, a.s. a.s., číslo účtu: SK94 1111 0000 0011 2345 6010.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektorý z uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca má právo odmietnuť ponúkanú cenu, ak bude nevýhodná alebo
neprimerane nízka.
Termín a miesto otvárania obálok: Obálky budú otvárané nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
doručovanie ponúk o 10.00 hod. v sídle správcu. O otváraní obálok sa spíše zápisnica.
Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 3 dní od otvorenia obálok. Správca bude
informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 dní odo dňa otvorenia obálok. S úspešným záujemcom
bude zmluva uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak bude záujemca
v ponukovom konaní vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzatvorí zmluvu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 20 % kúpnej ceny.
Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.
Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené finančné prostriedky na kúpnu cenu vrátené najneskôr do 10
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K019986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jenčušová Soňa, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Horou 4, 040 16 Košice - Myslava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/22/2014 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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Okresný súd Košice I
30K/22/2014
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Mgr. Soňa Jenčušová, nar. 16.03.1977, bytom Pod Horou 4, 040 16
Košice – Myslava, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 30K/22/2014, oznamuje, že po
predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu ku dňu 24.08.2016 vylučuje zo súpisu majetku úpadcu
nasledovný majetok:

Súpisová zložka majetku č. 1: Peňažná pohľadávka - vyrovnací podiel
Celková suma a mena: 6.639 EUR
Právny dôvod vzniku: Právo na vyrovnací podiel podľa § 150 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, z
dôvodu zániku účasti v spoločnosti v dôsledku vyhlásenia konkurzu (§ 148 ods. 2 Obchodného zákonníka)
Dlžník: Blue Media Slovakia spol. s r.o., sídlo: Pod horou 8, 040 16 Košice, IČO: 36 570 681
Súpisová hodnota: 6.639 EUR
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý patrí úpadcovi v čase
vyhlásenia konkurzu
Deň zaradenia do súpisu: 13.10.2014
Deň vylúčenia zo súpisu 24.08.2016

Súpisová zložka majetku č. 2: Peňažná pohľadávka - vyrovnací podiel
Celková suma a mena: 3.319,39 EUR
Právny dôvod vzniku: Právo na vyrovnací podiel podľa § 150 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, z
dôvodu zániku účasti v spoločnosti v dôsledku vyhlásenia konkurzu (§ 148 ods. 2 Obchodného zákonníka)
Dlžník: Dermacol studio, s.r.o., sídlo: Pod horou 4, 040 16, IČO: 36 756 024
Súpisová hodnota: 3.319,39 EUR
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý patrí úpadcovi v čase
vyhlásenia konkurzu
Deň zaradenia do súpisu: 13.10.2014
Deň vylúčenia zo súpisu 24.08.2016

V Košiciach, dňa 24.08.2016
Ján Bodnár, správca
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K019987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Šišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníšany 148, 049 16 Magnezitovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2016 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Hnuteľné veci
poznámka : hnuteľný majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
Popis
Sedacia súprava rohová
Závesné svietidlo
Vysávač Elektrolux
Trojdverová skriňa
Koberec spálňa
Krištáľový luster
Záclony, závesy a žalúzie
Nábytok pod televízor
Koberec – kuchyňa
Mikrovlnná rúra
Umývačka riadu
Perzský koberec
Písací stôl
Kryštálový set
Nábytok obývacia izba zostava
Televízor

Súpisová hodnota
863,13 €
10,00 €
199,18 €
398,37 €
19,92 €
19,92 €
165,99 €
100,00 €
60,00 €
40,00 €
398,37 €
331,97 €
33,20 €
331,97 €
464,76 €
80,00 €

Súpisová hodnota :

3 516,78 €

Nehnuteľnosti
poznámka : nehnuteľný majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
Pozemok zastavaný stavbou garáže
druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
Súpisová hodnota : 530,00 Eur

výmera v m2
18

štát
SR

obec
Revúca

názov k.u.
Revúca

č.LV
2010

č. parcely
2512/200

Stavba – garáž
popis
garáž
Súpisová hodnota : 2 700,00 Eur

štát
SR

obec
Revúca

názov k.u.
Revúca

č.LV
2010

súpis.č.
nepridelené

č. parcely
2512/200

JUDr. Ing. Tomáš Oravec - správca
v Banskej Bystrici, dňa 24.08.2016
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K019988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bagoňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šenkvická 198/13, 900 82 Blatné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/35/2016 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/35/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Miroslav Kapolka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozef Bagoňa, nar. 15.09.1984, trvale bytom Šenkvická
198/13, 900 82 Blatné, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/35/2016, týmto
zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu
je: SK87 1100 0000 0029 3712 7122 vedený v Tatra banke, a.s.
V
zmysle
ust.
§
32
ods.
7
a) bolo podané na predpísanom tlačive a

ZKR

popretie

pohľadávky

veriteľom

je

účinné,

ak

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.
Ing. Miroslav Kapolka, správca.

K019989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARCER s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká nad Kysucou 148, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 590 599
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2016/S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Elena Fioleková, správca úpadcu: ARCER s.r.o., so sídlom 023 55 Vysoká nad Kysucou 148, IČO: 47 590 599
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, č.k. 3K/3/2016, týmto zverejňuje číslo bankového účtu
úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK41 0200 0000 0032 3526 7854.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Elena Fioleková, správca

K019990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Residency Intl. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 37, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 212 194
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/5/2016 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/5/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Residency Intl. s.r.o., so sídlom: Magurská 37, Banská Bystrica 974 11
(pôvodne APF DEVELOPMENT, s.r.o.) zapísal dňa 24.08.2016 pohľadávku veriteľa: Slovenská republika –
Daňový úrad Banská Bystrica, Nová č. 13, Banská Bystrica 974 04, v celkovej sume 960,- EUR, doručenú správcovi
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok úpadcu.
JUDr. Michaela Voleková, správca

K019991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Rábik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 1356/9, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2016/S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Tomáš Fiolek, správca úpadcu: Ľubomír Rábik, trvale bytom Trnavská 1356/9, 010 08 Žilina, (do 18.12.2014
podnikajúci pod obchodným menom: Ľubomír Rábik, s miestom podnikania Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO:
40 437 051) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, č.k. 4K/2/2016, týmto zverejňuje číslo
bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK76 0200 0000
0037 1182 0658.
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.
Ing. Tomáš Fiolek, správca

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

81

Obchodný vestník 167/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.08.2016

K019992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Šišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníšany 148, 049 16 Magnezitovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2016 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty
zabezpečený veriteľ : Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1213 a LV č. 95, okres Revúca, obec Magnezitovce, k.ú. Mníšany
vlastník : Šiška Jozef r. Šiška a Lýdia Šišková r. Čechová - spoluvlastnícky podiel 3/12
poznámka : nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
Pozemok
druh pozemku
Trvalé trávnaté porasty
Súpisová hodnota : 778,50 Eur

Pozemky
druh pozemku
záhrady
záhrady
záhrady
Súpisová hodnota : 12.873,00 Eur

výmera v m2
173

výmera v m2
726
830
283

štát obec
SR Magnezitovce

štát
SR
SR
SR

obec
Magnezitovce
Magnezitovce
Magnezitovce

názov k.u.
Mníšany

názov k.u.
Mníšany
Mníšany
Mníšany

č. LV č. parcely
1213 223

č. LV
95
95
95

č. parcely
223
224
227

spoluvlastnícky podiel
3/12

spoluvlastnícky podiel
3/12
3/12
3/12

JUDr. Ing. Tomáš Oravec - správca
v Banskej Bystrici, dňa 24.08.2016

K019993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Casa Invest,s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri mlyne 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 729 100
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Ledinská
Sídlo správcu:
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015 S 1589
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca konkurznej podstaty úpadcu Casa Invest, s.r.o., Pri mlyne 5, 080 01 Prešov, IČO: 31 729 100, týmto
oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
dňa 23.08.2016 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky
bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave,
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 215 759
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 19.432,50 EUR
Istina: 19.432,50 EUR
Príslušenstvo: Doručenie prihlášky dňa: 22.08.2016
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok: 46

V Humennom, 23.08.2016

JUDr. Mária Ledinská, správca

K019994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Čierne
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierne 0, 023 13 Čierne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 222 348
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/29/2013/S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/29/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA - 2. kolo
Ing. Tomáš Fiolek, Mudroňova 43, 036 01 Martin ako správca úpadcu Poľnohospodárske družstvo Čierne „v
konkurze“, so sídlom 023 13 Čierne, IČO: 00 222 348 (ďalej len "úpadca"), v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu a § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov vyhlasuje druhé kolo verejného ponukového konania na predaj časti podniku – hospodárskych dvoroch
a to za podmienok bližšie upravených v dokumente „Podmienky speňažovania zo dňa 23.8.2016“, ktoré sú v súlade
s pokynmi príslušných orgánov Úpadcu, pričom hospodárske dvory predstavujú súbory nehnuteľností nachádzajúce
sa na katastrálnych územiach obcí Čierne, Svrčinovec a Skalité.
Na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania realizovaného na základe tohto oznamu Správcu je
stanovená lehota 30-tich kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku a záväzná ponuka
musí byť v súlade s Podmienkami speňažovania zo dňa 23.8.2016 doručená, alebo predložená osobne na adresu
Správcu: Ing. Tomáš Fiolek, Mudroňova 43, 036 01 Martin. Za prvý deň plynutia dotknutej lehoty sa považuje prvý
kalendárny deň nasledujúci po dní uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku a za posledný deň plynutia
dotknutej lehoty sa považuje 30.kaledárny deň nasledujúci po dni uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku,
pričom pokiaľ posledný deň lehota pripadne na deň pracovného pokoja, tak sa za posledný deň považuje najbližší
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pričom pokiaľ posledný deň lehota pripadne na deň pracovného pokoja, tak sa za posledný deň považuje najbližší
pracovný deň. V posledný deň lehoty na predkladanie ponúk musia byť ponuky fyzicky doručené na adresu
kancelárie správcu a to najneskôr do 15:00 hod. Účastníkom podaná ponuka musí byť podaná v zalepenej obálke
v výrazným označením „ZÁVäZNÁ PONUKA 4K/29/2013 – NEOTVÁRAŤ“.
Podrobnosti o predmete ponukového konania je obsiahnutá v dokumente Podmienky speňažovania zo dňa
23.8.2016. Bližšie informácie o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.:
+421 915 720 328, alebo mailom na tfiolek@gmail.com Rozhodujúcim kritériom správcu na vyhodnotenie ponúk je
výška ponúknutej ceny. Ponuky podliehajú schváleniu príslušným orgánom.
Ing. Tomáš Fiolek, správca

K019995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Varšo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čukalovce 6, 067 35 Čukalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Ledinská
Sídlo správcu:
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/7/2016 S 1589
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/7/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mária Ledinská, správca úpadcu Miloša Varša, nar.06.12.1960, bytom 067 35 Čukalovce 6, v súlade
s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že pre prípad popretia pohľadávky iného veriteľa
možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR na bankový účet vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu: SK80 0200 0000 0037
1462 4759, variabilný symbol je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

JUDr. Mária Ledinská, správca

K019996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PIENSTAV a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 188 034
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2014/S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca: HMG Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, v konkurznom konaní
úpadcu: PIENSTAV a.s. v konkurze, so sídlom Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00 188 034 (ďalej aj ako
len „Úpadca“), vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku (pohľadávok) patriaceho
do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava,
IČO: 17 321 123 a oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336 (ďalej spolu aj ako len
„Zabezpečení veritelia“).

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

Peňažné pohľadávky Úpadcu, ktoré vznikli v rámci obchodných vzťahov, kde Úpadca vystupuje ako poskytovateľ
služieb, sú zapísané v súpise oddelených podstát Zabezpečených veriteľov. Dňa 13.08.2014 bolo v Obchodnom
vestníku SR č. OV 155/2014 uverejnené „Preradenie súpisových zložiek majetku zo všeobecnej podstaty do
oddelenej podstaty“, na základe ktorého Pôvodný správca preradil súpisové zložky majetku Úpadcu č. 213 až č. 246
do oddelenej podstaty zabezpečených veriteľov Sberbank Slovensko a.s. ( 1. v poradí) a UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky ( 2. v poradí). Ide o nasledovné súpisové zložky:

Číslo
súpisovej
zložky

Označenie dlžníka

213

DARVOS, s.r.o., Panenská
Bratislava, IČO: 36855120

214

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Súpisová
Suma za odkup
hodnota v € pohľadávky v €

dodané práce

30 000,00 €

15 000,00 €

DSV-AS, a.s., Levočská 27, 064 01 Stará
refakturácia plyn
Ľubovňa, IČO: 36465101

2 967,41 €

1 483,71 €

215

EURECS & PARTNERS a.s., Nám. 1. mája 3,
dodané práce
811 06 Bratislava, IČO: 35869101

42 074,70 €

21 037,35 €

216

GEOTECHNIKA, s.r.o., Moldavská 8, 041 11
dodané práce
Košice 11, IČO: 36589951

2 326,15 €

1 163,08 €

217

HOLLA ANDREA A.H. TRADE, Drevárska 453,
dodané práce
05801 Poprad, IČO: 41299809

5 330,00 €

2 665,00 €

218

HOLLA ANDREA A.H. TRADE, Drevárska 453,
prenájom
05801 Poprad, IČO: 41299810

2 803,06 €

1 401,53 €

219

HOLLA ANDREA A.H. TRADE, Drevárska 453,
prenájom
05801 Poprad, IČO: 41299811

2 803,06 €

1 401,53 €

220

IMOS Brno, a.s. organizačná zložka, Májová
dodané práce
1319, 022 01 Čadca, IČO: 37848437

208,11 €

104,06 €

221

IMOS Brno, a.s. organizačná zložka, Májová
dodané práce
1319, 022 01 Čadca, IČO: 37848438

20 088,22 €

10 044,11 €

222

IMOS Brno, a.s. organizačná zložka, Májová
dodané práce
1319, 022 01 Čadca, IČO: 37848439

16 114,69 €

8 057,35 €

223

IMOS Brno, a.s. organizačná zložka, Májová
dodané práce
1319, 022 01 Čadca, IČO: 37848440

13 244,81 €

6 622,41 €

224

IMOS Brno, a.s. organizačná zložka, Májová
dodané práce
1319, 022 01 Čadca, IČO: 37848441

430,88 €

215,44 €

1 914,89 €

957,45 €

225

21,

811

03

JUDr. Roman Zajac, SKP úpadcu SANY
Slovakia spol. s r.o., Letná 80, 052 01 Spišksá prenájom priestorov
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Slovakia spol. s r.o., Letná 80, 052 01 Spišksá prenájom priestorov
Nová Ves, IČO: 36490466

Deň vydania: 30.08.2016
1 914,89 €

957,45 €

226

KOVALEX s.r.o., Československej armády 14,
zmluvná pokuta
036 01 Martin, IČO: 31579566

139 606,00 € 69 803,00 €

237

BADENA s.r.o., Martina Lányiho 1, 060 01
dodané práce
Kežmarok, IČO: 46299718

150,00 €

75,00 €

239

Miklovič Marián, Hlavná 180, 077 01 Kráľovský
predaj auta
Chlmec

3 350,00 €

1 675,00 €

240

Miklovič Marián, Hlavná 180, 077 01 Kráľovský
poskytnutá pôžička
Chlmec

1 300,00 €

650,00 €

241

Pompa Adolf, 059 95 Toporec 114

191,66 €

95,83 €

243

zaplatený súdny poplatok za konanie
EURECS & PARTNERS a.s., Nám. 1. mája 3,
vedené na OS Bratislava III, č.k. 2 897,50 €
811 06 Bratislava, IČO: 35869101
26Cb/173/2007 - konkurz

1 448,75 €

244

zaplatený súdny poplatok za konanie
Hydrosan s.r.o., Technická 6, 821 04 Bratislava,
vedené na OS Bratislava III, č.k. 2 974,00 €
IČO: 35680415
33Rob/200/2012

1 487,00 €

245

zaplatený súdny poplatok za konanie
Prefa Orlov, s.r.o., 065 43 Orlov 346, IČO:
vedené na OS Stará Ľubovňa, č.k 99,50 €
36809209
3Cb/31/2013

49,75 €

246

zaplatený súdny poplatok za konanie
Ivan Tarča – STAVEBNÁ FIRMA TARSTAV,
vedené na OS Stará Ľubovňa, č.k 120,00 €
Ovocinárska 6, 082 71 Lipany, IČO: 33954691
3Cb/53/2013

60,00 €

záloha na mzdu

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

II.

Podmienky II. kola verejného ponukového konania

V II. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Predkladať ponuky je možné ako na celý balík tak aj na jednotlivé
pohľadávky, pričom musí byť z ponuky záujemcu jasne identifikovateľné o ktorú, resp. ktoré pohľadávky má záujem.
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Deň vydania: 30.08.2016

Termín a miesto na predkladanie ponúk

Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Úpadcu na adresu jeho správcovskej
kancelárie: HMG Recovery, k.s., Tkáčska 2, 080 01 Prešov, do 21 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
výzvy (t.j. 1. dňom lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je kalendárny deň
nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného vestníka SR, v ktorom bude výzva
na predkladanie ponúk zverejnená);
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: HMG Recovery, k.s., Tkáčska 2,
080 01 Prešov, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „II.
kolo – verejné ponukové konanie – PIENSTAV a.s. v konkurze – pohľadávky – NEOTVÁRAŤ.“
Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu Úpadcu vedeného v peňažnom ústave VÚB, a.s. pod č.ú.:
SK9402000000000000507602 zálohu vo výške minimálne 500,00 € (slovom: päťsto eur) (ďalej aj ako len
„Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy ako i doklad o spôsobilosti záujemcu pokryť po finančnej stránke ním
navrhovanú kúpnu cenu. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom konaní
vrátená záujemcovi späť do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania
správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade
právnických osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu, pokiaľ je
v ňom záujemca registrovaný a v prípade fyzických osôb notárom overená fotokópia občianskeho
preukazu, či cestovného dokladu.

IV.

Termín a miesto otvárania obálok

Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 10 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami, o ktorého presnom termíne a mieste konania správca upovedomí každého
záujemcu, ktorý o to požiada formou e-mailu na e-mailovej adrese správcu: rhudak@hmg.sk, alebo samostatnou
písomnou žiadosťou, doručenými správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk.

V.

Lehota na vyhodnotenie ponúk

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

a. Výška záujemcom navrhovanej kúpnej ceny, ktorá musí dosahovať minimálne percentuálny podiel
súpisovej hodnoty, ktorý je vyjadrený v pravom stĺpci vyššie uvedeného zoznamu ;
b. Preukázanie schopnosti finančného krytia pohľadávok;

Následne správca predloží svoje vyhodnotenie verejného ponukového konania príslušnému orgánu
v zmysle ustanovení ZKR na zaujatie stanoviska v podobe súhlasu, či nesúhlasu s realizáciou speňaženia
predmetu predaja správcom v prospech záujemcu, ktorého záväznú ponuku správca označil za výhodnú,
pričom platí, že správca môže označiť za výhodné aj viac ako jednu záväznú ponuku a v takom prípade je
príslušný orgán oprávnený vybrať si niektorú, zo správcom označených záväzných ponúk.
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Deň vydania: 30.08.2016

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

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

VI.

Iné skutočnosti

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

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

V Prešove, dňa 24.08.2016
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti
HMG Recovery, k.s. - správca

K019997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Marciňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvory 1932/18, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/20/2016S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/20/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu Michaela Marciňová, sp. zn. 40K/20/2016

1.Iná majetková hodnota:
popis: peňažná hotovosť
hodnota: 1.700,00,-EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 30.08.2016

Adresa umiestnenia: Dvory 1932/18, 020 01 Púchov

2.Iná majetková hodnota:
popis: nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
hodnota: 663,88,-EUR.

3.Iná majetková hodnota:
popis: príjem podliehajúci konkurznej podstate za obdobie 7/2016
hodnota: 656,82,-EUR.

JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K019998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Koňak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jamník 307, 053 22 Jamník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/12/2016 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/12/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Košice I č. k. 26K/12/2016 – 342 zo dňa 11. júla 2016, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 137/2016 dňa 18. júla 2016 súd ustanovil do funkcie správcu dlžníka Jozef
Koňak, bytom Jamník 307, 053 22 Jamník, narodený 18. marca 1977 (ďalej len „úpadca“) JUDr. Ivanu Križovú
Červenákovú sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu S1747 (ďalej len „uznesenie“).
V súlade s § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamujem číslo účtu, na ktorý sa skladá kaucia vo výške 350 Eur za každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, číslo účtu SK8111110000006748778020. Ako variabilný
symbol uvedie zložiteľ kaucie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

V Košiciach, dňa 24. augusta 2016

JUDr. Ivana Križová Červenáková
správca
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K019999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Szokolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kunerad 49, 013 013 Rajecké Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Marianske namestie 161/20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/13/2016-S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/13/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu: Jana Szokolová , nar.23.09.1967, bytom Kunerad 49, Rajecké Teplice 013 13, kde bol
uznesením Okresného súdu Žilina pod č.k. 1K/13/2016 zo dňa 03.08.2016 Mgr. Michal Miho ustanovený za
konkurzného správcu, správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na
adrese: Mariánske námestie 161/20, 010 01 Žilina, v pracovných dňoch pondelok až piatok v úradných hodinách
od 8 00 do 11.00 a od 12:30 do 15.30 . Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť písomne alebo
telefonicky na mob. čísle: 0903 801 595.
Mgr. Michal Miho správca

K020000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aqua Mineral s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 292 163
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vrábel
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4k/52/2013 S1633
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/52/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Oznámenie o vylúčení majetku zo súpisu oddelenej podstaty
JUDr. Peter Vrábel, správca úpadcu Aqua Mineral s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 44 292 163,
týmto v súlade s ustanovením § 79 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 4K/52/2013, že na základe zániku zabezpečovacieho práva
- záložného práva zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa LI+, s.r.o., vylúčil nasledovný majetok:

Samostatná oddelená podstata zabezpečeného veriteľa
Názov zabezpečeného veriteľa: LI+, s.r.o.
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 116
Nehnuteľnosti

P. Druh
č. pozemku

Ulica a
Výmera Štát
Katast. LV
Orientačn
v m²
Obec
územie č.
é číslo

Dôvod
Súpisová
zapísania
hodnota
Meno/názo súpisovej
Číslo Súp. Spoluvl.
pre
celú v 3. osoby zložky
parcely číslo podiel
oddelenú (vlastník) majetku
podstatu
3. osoby

Dôvod
a deň
sporného
zápisu

zastavané
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zastavané
1. plochy
4
a nádvoria
zastavané
2. plochy
238
a nádvoria
zastavané
3. plochy
3
a nádvoria
4.

polyfunkčn ý objekt
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96/1
96/2

SR
Trenčín

-

Trenčín4082

Kniežaťa
Pribinu 14

Deň vydania: 30.08.2016

1/1
96/5

-

96/2

190

Van
Art,
Prebiehajúce
s.r.o.,
so
súdne
sídlom
konanie na
666.630,14 Cintorínska § 79 ods. 1 OS Trenčín Van
€
22, 811 08 ZKR
sp. zn.: 12C s.r.o.
Bratislava,
221/2012.
IČO:
36349071
14.09.2014

V Bratislave, dňa 24.08.2016
JUDr. Peter Vrábel, správca

K020001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
I. Pozemky
Druh pozemku

Výmera v
m2

Katastrálne
územie

Obec

Zastavané plochy a
25
Veľké Pole
nádvoria
Zastavané plochy a
2
206
Veľké Pole
nádvoria
Zastavané plochy a
3
73
Veľké Pole
nádvoria
Zastavané plochy a
4
237
Veľké Pole
nádvoria
Zastavané plochy a
5
111
Veľké Pole
nádvoria
Zastavané plochy a
6
281
Veľké Pole
nádvoria
Zastavané plochy a
7
49
Veľké Pole
nádvoria
Zastavané plochy a
8
132
Veľké Pole
nádvoria
Zastavané plochy a
9
5354
Veľké Pole
nádvoria
Zastavané plochy a
10
24
Veľké Pole
nádvoria
Súp.zložky 1-10 tvoria oddelenú podstatu zabezpečeného
zap. v OR OS BA I, odd. Sa, vl.č. 158/B
1

Štát List vlastníctva

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

Veľké
SR 429
7
1/1
26,56 €
Pole
Veľké
SR 429
20
1/1
218,84 €
Pole
Veľké
SR 429
21
1/1
77,55 €
Pole
Veľké
SR 429
22
1/1
251,77 €
Pole
Veľké
SR 429
23
1/1
117,92 €
Pole
Veľké
SR 429
24
1/1
298,51 €
Pole
Veľké
SR 429
25
1/1
52,05 €
Pole
Veľké
SR 429
26
1/1
140,22 €
Pole
Veľké
SR 429
29/1
1/1
5 687,61 €
Pole
Veľké
SR 429
29/2
1/1
25,50 €
Pole
veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123,

Číslo zabezpečenečj pohľadávky v zozname pohľadávok: 633

II. Stavby
Popis

Kat.úz.

List
vlastníctva

súp.č.

Parc.
číslo

Ulica

Orient.
Č.

Obec

Štát

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota
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Veľké
Veľké
429
4
21
SR 1/1
11 395,51 €
Pole
Pole
Veľké
Veľké
12 Kuchyňa
429
5
20
SR 1/1
32 157,19 €
Pole
Pole
Veľké
Veľké
13 Ubytovňa
429
6
24
SR 1/1
43 864,90 €
Pole
Pole
Veľké
Veľké
14 Ubytovňa
429
7
25
SR 1/1
7 649,04 €
Pole
Pole
Ubytovňa a
Veľké
Veľké
15
429
8
26
SR 1/1
20 605,58 €
hosp.budova
Pole
Pole
Ubytovňa a
Veľké
Veľké
16
429
9
23
SR 1/1
17 327,42 €
hosp.budova
Pole
Pole
Veľké
Veľké
17 Budova - ČOV
429
264 29/2
SR 1/1
3 746,47 €
Pole
Pole
Veľké
Veľké
18 Ubytovňa
429
271 22
SR 1/1
36 996,38 €
Pole
Pole
Veľké
Veľké
19 Garáž
429
272 7
SR 1/1
3 902,57 €
Pole
Pole
Súp.zložky 11-19 tvoria oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123,
zap. v OR OS BA I, odd. Sa, vl.č. 158/B
11 Ubytovňa

Číslo zabezpečenečj pohľadávky v zozname pohľadávok: 633
Bratislavská,
Nitra
SR 1/1
1 353,05 €
Nitra
Bratislavská,
21 Expedícia
Zobor
3284
4672/12
Nitra
SR 1/1
9 000,00 €
Nitra
Súp.zložky 20-21 tvoria oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123,
zap. v OR OS BA I, odd. Sa, vl.č. 158/B
20 Skleník

Zobor

3284

4657/4

Číslo zabezpečenečj pohľadávky v zozname pohľadávok: 633

K020002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristián Nürnberger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Latorická 5132/37, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 4K/20/2014 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/20/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Dodatok č. 1 k návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty úpadcu Kristián Nürnberger, nar. 14.04.1975, trvale bytom
Latorická 5132/37, 821 07 Bratislava, z dôvodu opravy zrejmej nesprávnosti v písaní a počítaní vykonal opravu
v Návrhu konečného rozvrhu výťažku zo dňa 18.07.2016 vo forme Dodatku č. 1 k návrhu konečného rozvrhu
výťažku pre nezabezpečených veriteľov (ďalej len „Dodatok č. 1“).
Na základe uvedeného sa mení čl. III. návrhu nasledovne:
III. Návrh Rozvrhu
S poukazom na vyššie uvedené predkladám tento návrh rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty:
Zástupca veriteľov v zmysle 96 ods. 5 ZKR v právnej veci úpadcu Kristián Nürnberger, nar. 14.04.1975,
trvale bytom Latorická 5132/37 821 07, 821 07 Bratislava, vedenej pred Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn.
4K/20/2014 o návrhu rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty zo dňa 18.07.2016
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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rozhodol:
Zástupca veriteľov schvaľuje návrh rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty zo dňa 18.07.2016
podľa návrhu správcu nasledovne:
Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty

824,88 eur

Zvyšná suma z oddelenej podstaty

29.765,74 eur

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate

187,53 eur

Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

30.403,09 eur

a schvaľuje rozvrhnutie sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov medzi veriteľov zistených
nezabezpečených pohľadávok nasledovne:
p.č.

Veriteľ

Celková
suma

1/B

Andrea Bošanská

147 840,84 €

50,1418881203%

15 244,68 €

2/HA Viktor Hančovský

42 122,40 €

14,2862869838%

4 343,47 €

3/HE Silvia Hercová

48 300,00 €

16,3814896899%

4 980,48 €

4/HL Hlavné mesto SR Bratislava

22,57 €

0,0076548700%

2,33 €

4/HL Hlavné mesto SR Bratislava

22,57 €

0,0076548700%

2,33 €

4/HL Hlavné mesto SR Bratislava

22,57 €

0,0076548700%

2,33 €

4/HL Hlavné mesto SR Bratislava

22,57 €

0,0076548700%

2,33 €

4/HL Hlavné mesto SR Bratislava

26,52 €

0,0089945571%

2,73 €

5/K

Zuzana Kerepecká

0,00 €

0,0000000000%

0,00 €

6/P

Štefánia Pagáčová

35 273,89 €

11,9635375851%

3 637,29 €

0,0405263810%

12,32 €

0,0000000000%

0,00 €

7/S
8/T

Slovenská republika - Krajský súd
119,49 €
v Bratislave
Lucia Pagáčová (pôvodný veriteľ
0,00 €
Tatra banka,a.s.)

zistená Podiel na celkovej sume v konkurze Suma určená na
zistených pohľadávok
konečným rozvrhom

9/VB VB Leasing SK, spol. s r.o.

9 361,87 €

3,1751837864%

965,35 €

9/VB VB Leasing SK, spol. s r.o.

7 519,25 €

2,5502384338%

775,35 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

1,82 €

0,0006172735%

0,19 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

5,41 €

0,0018348625%

0,56 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

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

93

uspokojenie

Obchodný vestník 167/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.08.2016

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

30,20 €

0,0102426706%

3,11 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

30,20 €

0,0102426706%

3,11 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

30,20 €

0,0102426706%

3,11 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

30,20 €

0,0102426706%

3,11 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

30,20 €

0,0102426706%

3,11 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

30,20 €

0,0102426706%

3,11 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

30,20 €

0,0102426706%

3,11 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

30,20 €

0,0102426706%

3,11 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

30,20 €

0,0102426706%

3,11 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

30,20 €

0,0102426706%

3,11 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

30,20 €

0,0102426706%

3,11 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

30,20 €

0,0102426706%

3,11 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

32,06 €

0,0108735105%

3,31 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

32,06 €

0,0108735105%

3,31 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

32,06 €

0,0108735105%

3,31 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

4,28 €

0,0014516103%

0,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

8,46 €

0,0028693044%

0,87 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

13,94 €

0,0047279082%

1,44 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

18,22 €

0,0061795185%

1,88 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

21,04 €

0,0071359533%

2,17 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

21,04 €

0,0071359533%

2,17 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

21,04 €

0,0071359533%

2,17 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

21,04 €

0,0071359533%

2,17 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

21,04 €

0,0071359533%

2,17 €
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10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

21,04 €

0,0071359533%

2,17 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

21,04 €

0,0071359533%

2,17 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

21,04 €

0,0071359533%

2,17 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

22,97 €

0,0077905345%

2,37 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

22,97 €

0,0077905345%

2,37 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

22,97 €

0,0077905345%

2,37 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

22,97 €

0,0077905345%

2,37 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

22,97 €

0,0077905345%

2,37 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

22,97 €

0,0077905345%

2,37 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

22,97 €

0,0077905345%

2,37 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

22,97 €

0,0077905345%

2,37 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

22,97 €

0,0077905345%

2,37 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

22,97 €

0,0077905345%

2,37 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

22,97 €

0,0077905345%

2,37 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

22,97 €

0,0077905345%

2,37 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

24,92 €

0,0084518990%

2,57 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

24,92 €

0,0084518990%

2,57 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

24,92 €

0,0084518990%

2,57 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

24,92 €

0,0084518990%

2,57 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

24,92 €

0,0084518990%

2,57 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

24,92 €

0,0084518990%

2,57 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

24,92 €

0,0084518990%

2,57 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

24,92 €

0,0084518990%

2,57 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

24,92 €

0,0084518990%

2,57 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

24,92 €

0,0084518990%

2,57 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

24,92 €

0,0084518990%

2,57 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

24,92 €

0,0084518990%

2,57 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

26,74 €

0,0090691726%

2,76 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

26,74 €

0,0090691726%

2,76 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

26,74 €

0,0090691726%

2,76 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

26,74 €

0,0090691726%

2,76 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

26,74 €

0,0090691726%

2,76 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

12,48 €

0,0042327327%

1,29 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

1,86 €

0,0006308400%

0,19 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

28,92 €

0,0098085441%

2,98 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

28,92 €

0,0098085441%

2,98 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

28,92 €

0,0098085441%

2,98 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

28,92 €

0,0098085441%

2,98 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

28,92 €

0,0098085441%

2,98 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

28,92 €

0,0098085441%

2,98 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

28,92 €

0,0098085441%

2,98 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

28,92 €

0,0098085441%

2,98 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

28,92 €

0,0098085441%

2,98 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

28,92 €

0,0098085441%

2,98 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

28,92 €

0,0098085441%

2,98 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

46,06 €

0,0156217684%

4,75 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

46,06 €

0,0156217684%

4,75 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

46,06 €

0,0156217684%

4,75 €
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10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

46,06 €

0,0156217684%

4,75 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

46,06 €

0,0156217684%

4,75 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

46,06 €

0,0156217684%

4,75 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

46,06 €

0,0156217684%

4,75 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

46,06 €

0,0156217684%

4,75 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

46,06 €

0,0156217684%

4,75 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

46,06 €

0,0156217684%

4,75 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

46,06 €

0,0156217684%

4,75 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

46,06 €

0,0156217684%

4,75 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

47,58 €

0,0161372936%

4,91 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

47,58 €

0,0161372936%

4,91 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

47,58 €

0,0161372936%

4,91 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

47,58 €

0,0161372936%

4,91 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

47,58 €

0,0161372936%

4,91 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

47,58 €

0,0161372936%

4,91 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

47,58 €

0,0161372936%

4,91 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

47,58 €

0,0161372936%

4,91 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

47,58 €

0,0161372936%

4,91 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

47,58 €

0,0161372936%

4,91 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

47,58 €

0,0161372936%

4,91 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

47,58 €

0,0161372936%

4,91 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

55,02 €

0,0186606535%

5,67 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

55,02 €

0,0186606535%

5,67 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

55,02 €

0,0186606535%

5,67 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

55,02 €

0,0186606535%

5,67 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

55,02 €

0,0186606535%

5,67 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

55,02 €

0,0186606535%

5,67 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

55,02 €

0,0186606535%

5,67 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

55,02 €

0,0186606535%

5,67 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

55,02 €

0,0186606535%

5,67 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

55,02 €

0,0186606535%

5,67 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

55,02 €

0,0186606535%

5,67 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

55,02 €

0,0186606535%

5,67 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

56,35 €

0,0191117380%

5,81 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

56,35 €

0,0191117380%

5,81 €

10/VŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa

16,35 €

0,0055452869%

1,69 €

294.725,49 €

100,00%

30.403,09 €

SPOLU

V Nitre, dňa 23.08.2016
JUDr. Fadi Fardous, správca úpadcu

K020003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BA Two, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lermontova 18, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 791 024
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Sečanský

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Sečanský, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Záhradnícka č. 30, 821 08 Bratislava, a to v pracovných dňoch v čase od 900h do 1200 h a od 1300 h do1600h.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese.

K020004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VIS MAIOR TILES s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okrajová 959/2, 972 01 Bojnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 758 678
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/54/2012S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/54/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Výsledok 2. kola ponukového konania a vyhlásenie 3. kola ponukového konania úpadcu VIS MAIOR TILES
s.r.o. v konkurze
·
·
·

2. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 153/2016 dňa 9. augusta 2016
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 24.08.2016
termín otvárania obálok bol stanovený na 24.08.2016 v kancelárii správcu JUDr. Alojza Žitníka, Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica.

Správca konkurznej podstaty JUDr. Alojz Žitník konštatoval, že 2. kola ponukového konania sa nezúčastnil ani 1
záujemca, do kancelárie správcu nebola doručená ani 1 ponuka.
Na základe vyššie uvedeného správca 2. kolo ponukového konania vyhlásil za neúspešné.
Nakoľko bolo 2. kolo ponukového konania neúspešné, správca konkurznej podstaty vyhlasuje 3. kolo
ponukového konania na predaj majetku úpadcu VIS MAIOR TILES s.r.o., Okrajová 959/2, 972 01 Bojnice, IČO
35 758 678, konanie vedené na Okresnom súde Trenčín, č. k. 28K/54/2012, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu zo dňa 11. júla 2016, ktorého zapísanie do všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 208/2014 dňa 30. októbra 2014.
Jedná sa o nasledujúci majetok úpadcu:
12./ Iná majetková hodnota
Právny dôvod: doména bojnickyzamok.sk
Súpisová hodnota majetku /aj mena/: 500,00,- €

13./ Iná majetková hodnota
Právny dôvod: doména 80.sk
Súpisová hodnota majetku /aj mena/: 250,00,- €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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14./ Iná majetková hodnota
Právny dôvod: doména stavebnefirmy.sk
Súpisová hodnota majetku /aj mena/: 150,00,- €

Podrobnosti o speňažovanom majetku úpadcu možno získať v kancelárii správcu alebo na telefónnom
čísle: 042/ 426 17 44, 45, 0907 164 522.
Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
·
·

·
·

·
·

·
·
·

podrobnosti o predávanom majetku uvedie správca v podmienkach predaja,
na vyžiadanie záujemca obdrží v čase a na mieste uvedenom v ozname o verejnom ponukovom konaní
podmienky ponukového konania, dohodu o zmluvnej pokute, súpis majetku so súpisovými hodnotami iným
majetkových hodnôt, a to za úhradu, ktorú určí správca v rozsahu za každý jednotlivý výtlačok podmienok
ponukového konania,
na vyžiadanie záujemcu je možné poskytnúť iné informácie o speňažovanom majetku,
správca je povinný každému záujemcovi odovzdať vopred pripravenú písomnú dohodu o zmluvnej pokute,
obsahom ktorej bude povinnosť záujemcu uhradiť k rukám správcu zmluvnú pokutu vo výške 50%
z ponúknutej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej podstaty úpadcu a to v prípade, ak bude vyhodnotený
ako úspešný a poruší povinnosť uhradiť celú kúpnu cenu včas podľa pokynov správcu,
zmluvnú pokutu je možné započítať s prijatou zálohou v zmysle týchto podmienok,
ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr v deň a hodinu
určenú správcom na adresu správcu uverejnenú v inzeráte, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne
a včas doručené a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca
odmietne ako oneskorené,
ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz – sp. zn. 28K/54/2012
neotvárať“,
každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa všetky
jeho ponuky na tento predmet predaja odmietnu,
riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať a zobrať späť.

Obsah ponuky:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, u fyzických osôb
nepodnikateľov meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia),
označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v súpise majetku určeného
na predaj,
návrh kúpnej ceny,
fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúci
postavenie záujemcu, nie staršieho ako 30 dní odo dňa podania ponuky; v prípade fyzickej osoby
nepodnikateľa fotokópiu občianskeho preukazu,
doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu na účet určený správcom vo výške 50% navrhnutej
kúpnej ceny (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie preddavku),
doklad preukazujúci finančné krytie na zaplatenie zostatku kúpnej ceny (výpis z účtu, vinkulácia, zmluva
o pôžičke, príp. iný osvedčujúci doklad),
oznámenie čísla účtu, respektíve spôsob vrátenia zaplateného preddavku na kúpnu cenu v prípade, ak
bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,
ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra,
riadne podpísanú dohodu o zmluvnej pokute záujemcom.

Vyhodnotenie ponúk:
·

správca vyhodnotí ponuky v termíne, ktorý bude zverejnený v ozname o ponukovom konaní a vyhotoví
o tom úradný záznam,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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každý veriteľ má právo byť prítomný pri otváraní obálok s predloženými ponukami,
víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu; ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk;
v takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu,
víťaz ponukového konania je povinný uhradiť kúpnu cenu pri podpise kúpne zmluvy
pokiaľ nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy v lehote, ktorá bude zverejnená v ozname o ponukovom konaní,
z dôvodov na strane záujemcu, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný, správca osloví s návrhom na uzavretie
kúpnej zmluvy v poradí ďalšieho úspešného záujemcu, ktorý riadne splnil všetky podmienky ponukového
konania,
v prípade neprimerane nízkej kúpnej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť,
neúspešným záujemcom ponukového konania správca vráti zaplatené finančné prostriedky na kúpnu cenu
v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
v prípade, ak záujemca, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný v lehote, ktorá bude zverejnená o ozname
o ponukovom konaní, odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, správca je povinný vrátiť uhradené finančné
prostriedky na kúpnu cenu tomuto záujemcovi najneskôr do 7 dní od oznámenia o odmietnutí uzavrieť
kúpnu zmluvu,
majetok, ktorý nebude možné speňažiť uvedeným spôsobom, môže správca po schválení veriteľským
výborom vylúčiť zo súpisu majetku.

Lehota na podanie ponuky je 15 dní, ktorá začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom je táto ponuka na
predaj majetku zverejnená v OV. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za
riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Takéto ponuky budú správcom odmietnuté ako
oneskorené.
Podrobné podmienky ponukového konania a zoznam majetku podliehajúci konkurzu, je možné získať a sú
k dispozícii u správcu konkurznej podstaty JUDr. Alojza Žitníka za úhradu nenávratného poplatku vo výške
13,00EUR za každý jednotlivý výtlačok, po predchádzajúcom kontaktovaní správcu záujemcom a dohode so
správcom na t. č. 0908 164 522.
JUDr. Alojz Žitník, správca

K020005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Treskot sk s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diakovce 868, 925 81 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 216 158
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/32/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/32/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
popis súpisovej zložky majetku
zl.
3
4
5
6
7

súpisová
hodnota

kaucia podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložená veriteľom,Dawid Śliwiński KROFEX,
Krościenko Wyžne, Poľská republika, na popretie pohľadávky veriteľa, Slovenská
Damborského 5, 949 01 Nitra, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 2
kaucia podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložená veriteľom,Dawid Śliwiński KROFEX,
Krościenko Wyžne, Poľská republika, na popretie pohľadávky veriteľa, Slovenská
Damborského 5, 949 01 Nitra, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 3
kaucia podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložená veriteľom,Dawid Śliwiński KROFEX,
Krościenko Wyžne, Poľská republika, na popretie pohľadávky veriteľa, Slovenská
Damborského 5, 949 01 Nitra, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 4
kaucia podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložená veriteľom,Dawid Śliwiński KROFEX,
Krościenko Wyžne, Poľská republika, na popretie pohľadávky veriteľa, Slovenská
Damborského 5, 949 01 Nitra, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 5
kaucia podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložená veriteľom,Dawid Śliwiński KROFEX,
Krościenko Wyžne, Poľská republika, na popretie pohľadávky veriteľa, Slovenská
Damborského 5, 949 01 Nitra, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 8

IČO: 371 184 219, Parkowa 47,
republika – Daňový úrad Nitra, 350,00 €
IČO: 371 184 219, Parkowa 47,
republika – Daňový úrad Nitra, 350,00 €
IČO: 371 184 219, Parkowa 47,
republika – Daňový úrad Nitra, 350,00 €
IČO: 371 184 219, Parkowa 47,
republika – Daňový úrad Nitra, 350,00 €
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kaucia podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložená veriteľom,Dawid Śliwiński KROFEX,
Krościenko Wyžne, Poľská republika, na popretie pohľadávky veriteľa, Slovenská
Damborského 5, 949 01 Nitra, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 9
kaucia podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložená veriteľom,Dawid Śliwiński KROFEX,
Krościenko Wyžne, Poľská republika, na popretie pohľadávky veriteľa, Slovenská
Damborského 5, 949 01 Nitra, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 14
kaucia podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložená veriteľom,Dawid Śliwiński KROFEX,
Krościenko Wyžne, Poľská republika, na popretie pohľadávky veriteľa, Slovenská
Damborského 5, 949 01 Nitra, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 15
kaucia podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložená veriteľom,Dawid Śliwiński KROFEX,
Krościenko Wyžne, Poľská republika, na popretie pohľadávky veriteľa, Slovenská
Damborského 5, 949 01 Nitra, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 16
kaucia podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložená veriteľom,Dawid Śliwiński KROFEX,
Krościenko Wyžne, Poľská republika, na popretie pohľadávky veriteľa, Slovenská
Damborského 5, 949 01 Nitra, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 18
kaucia podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložená veriteľom,Dawid Śliwiński KROFEX,
Krościenko Wyžne, Poľská republika, na popretie pohľadávky veriteľa, Slovenská
Damborského 5, 949 01 Nitra, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 19
kaucia podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložená veriteľom,Dawid Śliwiński KROFEX,
Krościenko Wyžne, Poľská republika, na popretie pohľadávky veriteľa, Slovenská
Damborského 5, 949 01 Nitra, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 20
kaucia podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložená veriteľom,Dawid Śliwiński KROFEX,
Krościenko Wyžne, Poľská republika, na popretie pohľadávky veriteľa, Slovenská
Damborského 5, 949 01 Nitra, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 21
kaucia podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložená veriteľom,Dawid Śliwiński KROFEX,
Krościenko Wyžne, Poľská republika, na popretie pohľadávky veriteľa, Slovenská
Damborského 5, 949 01 Nitra, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 22
kaucia podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložená veriteľom,Dawid Śliwiński KROFEX,
Krościenko Wyžne, Poľská republika, na popretie pohľadávky veriteľa, Slovenská
Damborského 5, 949 01 Nitra, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 23
kaucia podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložená veriteľom,Dawid Śliwiński KROFEX,
Krościenko Wyžne, Poľská republika, na popretie pohľadávky veriteľa, Slovenská
Damborského 5, 949 01 Nitra, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 24
kaucia podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložená veriteľom,Dawid Śliwiński KROFEX,
Krościenko Wyžne, Poľská republika, na popretie pohľadávky veriteľa, Slovenská
Damborského 5, 949 01 Nitra, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 25
kaucia podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložená veriteľom,Dawid Śliwiński KROFEX,
Krościenko Wyžne, Poľská republika, na popretie pohľadávky veriteľa, Slovenská
Damborského 5, 949 01 Nitra, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 26
kaucia podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložená veriteľom,Dawid Śliwiński KROFEX,
Krościenko Wyžne, Poľská republika, na popretie pohľadávky veriteľa, Slovenská
Damborského 5, 949 01 Nitra, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 27
kaucia podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložená veriteľom,Dawid Śliwiński KROFEX,
Krościenko Wyžne, Poľská republika, na popretie pohľadávky veriteľa, Slovenská
Damborského 5, 949 01 Nitra, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 28
kaucia podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložená veriteľom,Dawid Śliwiński KROFEX,
Krościenko Wyžne, Poľská republika, na popretie pohľadávky veriteľa, Slovenská
Damborského 5, 949 01 Nitra, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 29
kaucia podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zložená veriteľom,Dawid Śliwiński KROFEX,
Krościenko Wyžne, Poľská republika, na popretie pohľadávky veriteľa, Slovenská
Damborského 5, 949 01 Nitra, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 30

Deň vydania: 30.08.2016

IČO: 371 184 219, Parkowa 47,
republika – Daňový úrad Nitra, 350,00 €
IČO: 371 184 219, Parkowa 47,
republika – Daňový úrad Nitra, 350,00 €
IČO: 371 184 219, Parkowa 47,
republika – Daňový úrad Nitra, 350,00 €
IČO: 371 184 219, Parkowa 47,
republika – Daňový úrad Nitra, 350,00 €
IČO: 371 184 219, Parkowa 47,
republika – Daňový úrad Nitra, 350,00 €
IČO: 371 184 219, Parkowa 47,
republika – Daňový úrad Nitra, 350,00 €
IČO: 371 184 219, Parkowa 47,
republika – Daňový úrad Nitra, 350,00 €
IČO: 371 184 219, Parkowa 47,
republika – Daňový úrad Nitra, 350,00 €
IČO: 371 184 219, Parkowa 47,
republika – Daňový úrad Nitra, 350,00 €
IČO: 371 184 219, Parkowa 47,
republika – Daňový úrad Nitra, 350,00 €
IČO: 371 184 219, Parkowa 47,
republika – Daňový úrad Nitra, 350,00 €
IČO: 371 184 219, Parkowa 47,
republika – Daňový úrad Nitra, 350,00 €
IČO: 371 184 219, Parkowa 47,
republika – Daňový úrad Nitra, 350,00 €
IČO: 371 184 219, Parkowa 47,
republika – Daňový úrad Nitra, 350,00 €
IČO: 371 184 219, Parkowa 47,
republika – Daňový úrad Nitra, 350,00 €
IČO: 371 184 219, Parkowa 47,
republika – Daňový úrad Nitra, 350,00 €
IČO: 371 184 219, Parkowa 47,
republika – Daňový úrad Nitra, 350,00 €

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

K020006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MODEprodukt s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Slobody 1476/12, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 481 478
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2016/S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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KP recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu MODEprodukt s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Námestie
Slobody 1476/12, 034 01 Ružomberok, IČO: 46 481 478 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, a to v úradných hodinách počas
pracovných dní od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: 00421
41 763 22 34.
V Žiline dňa 24.08.2016
KP recovery, k.s., správca úpadcu

K020007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 772 623
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Južná Trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná k.s., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu:
SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. „v konkurze“, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 772 623, v konkurze
vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31K/58/2014 oznamuje 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, že do Zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu zapísané nasledovné pohľadávky:
- Veriteľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, so sídlom Špitálska 4, 6, 8, 816 43
Bratislava, IČO: 00 681 156
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom:

184/1

Prihlásená suma:

44.971,72 Eur

Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom:

184/2

Prihlásená suma:

7.936,18 Eur

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

K020008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MODEprodukt s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 1476/12, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 481 478
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2016 S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č. 1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní).
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings).
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação 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 29.5.2000 ako správca úpadcu: MODEprodukt s.r.o. "v
konkurze", so sídlom: Námestie Slobody 1476/12, 034 01 Ružomberok, Slovensko, IČO: 46 481 478,
oznamujeme, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 16.08.2016 zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 163/2016 zo dňa 23.08.2016, č. k. 2K/9/2016, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola
ustanovená spoločnosť: KP recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovensko, IČO: 46 404 503, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.: 10107/L, správca zapísaný v Zozname správcov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.: 10107/L, správca zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1568.
According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th of May 2000, our duty as
the Trustee of bankrupt: MODEprodukt s.r.o. "in bankruptcy", with its registered seat at: Námestie Slobody
1476/12, 034 01 Ružomberok, Slovak Republic, Company ID No.: 46 481 478, is to inform you, that was
officially declared bankruptcy of the property of the bankrupt by the decision of the District Court Žilina
dated on 16th of August 2016 which was announced in the Commercial Bulletin No. 163/2016 from 23rd of
August 2016, No. 2K/9/2016 and simultaneously the company KP recovery, k.s., with its registered seat at:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovak Republic, Company ID No.: 46 404 503, registered in the Business
register of the District Court Žilina, sec.: Sr, insert No.: 10107/L, Trustee registered in the Trustee register
kept by the Ministry of Justice of the Slovak republic, Trustee sign: S 1568 was appointed as the bankruptcy
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 v spojení s ust. § 199 ods. 9
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)).
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 24.08.2016. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz
na majetok Úpadcu.
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy in
the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day following
the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The
Debtor becomes the Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection with the provision of
§ 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter only as „the BRA”)).
This resolution of the District Court Žilina became valid on 24th August 2016. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not a claim against the estate shall be applied by a lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty úpadcu na adrese KP recovery, k.s.,
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovensko, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 2K/9/2016; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na
Okresný súd Žilina, so sídlom Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, SR, k číslu konania 2K/9/2016 (§ 28 ods. 2 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart by the bankruptcy Trustee to the address: KP recovery,
k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovak Republic to the No. 2K/9/2016, whereby the lodgement shall be
delivered to the Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy; in one counterpart the creditor shall deliver the lodgement also to the Okresný súd Žilina
(District Court Žilina), with the seat at Hviezdoslavova 28, 010 59 Źilina, Slovak Republic, to the file No.
2K/9/2016 (§ 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 delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the lodgement
shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related
to the registered lodgement. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; the
creditor could be satisfied only from the gains put into the schedule from the general estate, whose aim to
prepare was published in the Commercial Bulletin after the delivery of the lodgement to the Trustee. The
registration of such lodgement into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered amount (§ 28 sec. 3 BRA).
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Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If it is an secured lodgement, also the security right must be duly and on time applied in the lodgement
delivered to the Trustee in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy,
delivered to the Trustee in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will cease to exist (§ 28 sec. 4 BRA).
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claim creation is linked to a condition fulfilment lodge their claims in the same way,
whereby they need to specify the basis up on which their claim will arise or condition up on which fulfilment
the claim creation is depending.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Also creditors, who have claim against a third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in the bankruptcy proceedings in question.
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 secured claim in the base lodgement period, his security right will not
be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected estate to hand over
that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right could be applied
against the affected estate as a claim against the estate, which will be satisfied after satisfying of all other
claims against this estate (§ 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 lodgement 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 lodgement 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 of the claim from the
general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
The claim has to be lodged in currency - EUR.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
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pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement 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). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the BRA.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgement will not be considered as the lodgement of claim.
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 at the territory of the
Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the
Slovak republic and to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 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).
After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these
submissions were taken into consideration as lodgement. 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 applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
can´t be corrected or 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.

Žilina, 24.08.2016
KP recovery, k.s., správca / Trustee

K020009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Čičmanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riazanská 3159/87, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1977
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/29/2016 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/29/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Alexandra Molnárová, správca konkurznej podstaty úpadcu: úpadcu Miroslav Čičmanec, nar. 03.09.1977,
Riazanská 3159/87, 831 03 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
3K/29/2016, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: PROFI CREDIT Slovakia,
s.r.o. Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752, iná pohľadávka, Zmluva o spotrebiteľskom úvere
revolvingové typu č. 8500124622 zo dňa 27.7.2015, Zmluva o spotrebiteľskom úvere revolvingové typu č.
8500134266 zo dňa 9.11.2015, Dohoda o poskytovaní služieb č. 850012462, Dohoda o poskytovaní služieb č.
8500134266 v celkovej sume: 5 445,32 €.

K020010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Sekerka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výpalisko 45, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1954
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/27/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, vyhlasuje
v konkurznej veci úpadcu: Ondrej Sekerka, nar. 12. 7. 1954, bytom Výpalisko 45, Nové Zámky, III. kolo ponukového
konania na speňaženie majetku úpadcu, cenných papierov, spolu v súpisovej hodnote 103,80 €:
súpisová
hodnota

opis súpisovej zložky majetku

druh cenného papiera: akcia kmeňová, forma: na doručiteľa, podoba: zaknihovaná, počet: 101 kusov, menovitá hodnota 1,00 €,
a emitent: 1. garantovaná a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, ISIN: SK1120005824, dátum vydania 9,00 €
emisie 29. 11. 2002, reg. č. emitenta: 2012472
druh cenného papiera: akcia kmeňová, forma: na doručiteľa, podoba: zaknihovaná, počet: 79 kusov, menovitá hodnota 10,00 €,
b emitent: 1. garantovaná a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, ISIN: SK1120005832,
94,80 €
dátum vydania emisie 29. 11. 2002, reg. č. emitenta: 2012472

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemca doručí ponuku v zalepenej obálke s viditeľným označením: "CENOVÁ PONUKA, NEOTVÁRAŤ,
31K/27/2015" tak, aby došla na adresu kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13, 949 01 Nitra, do
dňa 19. 9. 2016 do 12:00 hod.
2. Ponuka musí obsahovať:
- návrh cenovej ponuky,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO, ak je pridelené,
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- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO.
3. Doručená ponuka je po uplynutí termínu na predkladanie ponúk záväzná až do skončenia ponukového konania a
nemožno ju po uplynutí termínu meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4. Ponuka, ktoré nebude doručená včas, sa nebude považovať za doručenú ani keby bola podaná na odoslanie
pred uplynutím určeného času. Na takúto ponuku sa neprihliadne a vráti sa odosielateľovi.
5. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 19. 9. 2016 o 13:00 hod. v kancelárii správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s.,
Mostná 13, 949 01 Nitra.
6. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku a jeho ponuka bude
schválená zástupcom veriteľov.
7. Všetky náklady spojené s prevodom majetku vrátane správnych a iných poplatkov, znáša víťaz ponukového
konania.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K020011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloslav Hruškovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Schillerova 11, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Savoy Courtyard Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/46/2014 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/46/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie schváleného konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo všeobecnej
podstaty úpadcu Miloslava Hruškoviča, nar. 26.10.1978, trvale bytom Schillerova 11, 811 04 Bratislava,
štátny občan SR (ďalej len „úpadca“) v zmysle § 101, s primeraným použitím § 98 Zákona č.7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“).
JUDr. Štefan Dedák, správca úpadcu zverejnil dňa 19.08.2016 v Obchodnom vestníku č. 161/2016 Návrh
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo speňaženia majetku zo všeobecnej podstaty úpadcu
Miloslava Hruškoviča, nar. 26.10.1978, trvale bytom Schillerova 11, 811 04 Bratislava, štátny občan SR ( ďalej len „
Návrh konečného rozvrhu „ ), ktorý ešte pred jeho zverejnením doručil zástupcovi veriteľov. Správcovi bol následne
dňa 16.08.2016 doručený súhlas zástupcu veriteľov s predloženým a zverejneným Návrhom konečného rozvrhu.
Zástupca veriteľov správcovi nepredložil žiadne námietky proti Návrhu konečného rozvrhu.
Vzhľadom na tieto skutočnosti, správca zverejňuje schválený Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených
veriteľov zo speňaženia majetku zo všeobecnej podstaty úpadcu Miloslava Hruškoviča, nar. 26.10.1978, trvale
bytom Schillerova 11, 811 04 Bratislava, štátny občan SR, ktorý je obsahovo totožný s Návrhom konečného rozvrhu
( zverejnený v OV 161/2016 zn.K019322 ).
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.10.2014, sp.zn. 4K/46/2014, zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 08.10.2014, právoplatným dňa 09.10.2014 (ďalej len „Uznesenie“), bol vyhlásený na majetok úpadcu
– Miloslav Hruškovič, nar.26.10.1978, trvale bytom Schillerova 11, 811 04 Bratislava, štátny občan SR( ďalej len
„Úpadca“ ) – konkurz. Týmto Uznesením bol súčasne ustanovený za správcu JUDr. Štefan Dedák, so sídlom:
Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod
S 1406 (pôvodné sídlo správcu Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava ).
V súlade s ustanovením § 73 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) správca počas celého konkurzu zabezpečoval
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) správca počas celého konkurzu zabezpečoval
zisťovanie, zaistenie a spísanie majetku patriaceho úpadcovi. Zistený majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej
konkurznej podstaty. Tento majetok tvorila
1. hotovosť – peňažné prostriedky získané darom a vložené na účet úpadcu č. 2930483204/1100 zriadený
správcom, v súpisovej hodnote 1.700,00 EUR,
2. peňažné prostriedky z príjmu z pracovného pomeru, ktorý podlieha konkurzu v rozsahu, v akom môže byť
postihnutý výkonom rozhodnutia exekúciou v zmysle ust. § 72 ods. 2 ZKR a to v súpisovej hodnote 8
383,23 EUR,
3. vrátená platba od súdneho exekútora 155,77 EUR. Tieto boli zahrnuté do súpisu všeobecnej podstaty
uverejneného v Obchodnom vestníku 232/2014, dňa 04.12.2014 pod zn.K023544 a v znení doplnenia
súpisu majetku zverejneného v Obchodnom vestníku 88/2016, zo dňa 09.05.2016.
4. úrok z prijatých platieb na bankovom účte Úpadcu vo výške 0,86 EUR
5. nespotrebovaný preddavok na úhradu nákladov konkurzu 663,88 EUR
Hodnota všetkých súpisových zložiek majetku predstavovala spolu sumu 10 903,74 EUR.
V konkurze bolo v zákonnej štyridsaťpäť dňovej lehote prihlásených celkovo 8 veriteľov s 13-timi pohľadávkami.
Prihláška veriteľa Dopravný podnik Bratislava, a.s., bola podaná po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok vedeného podľa §31 ods. 1 ZKR.
Do konkurzu si svoje pohľadávky prihlásilo celkovo 9 veriteľov. Prihliadalo sa celkom na pohľadávky v sume vo
výške 39.432,39 EUR. Z toho popreté boli pohľadávky vo výške 18 146,57 EUR a zistené vo výške 21 285,82 EUR.
Správca dňa 10.09.2015 osobným podaním doručil Okresnému súdu Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44
Bratislava žiadosť o zaslanie potvrdenia, kým a aké žaloby boli podané voči Úpadcovi. Následne dňa 14.09.2015
bolo správcovi doručené Potvrdenie o evidencii súdnych konaní voči Úpadcovi, z ktorého je zrejmé, že proti
Úpadcovi nie je vedené žiadne incidenčné konanie o určenie pravosti popretých pohľadávok, ktoré by bránilo
v ukončeniu konkurzného konania.
Dňa 12.01.2015 sa v advokátskej kancelárii DEDÁK & Partners, s.r.o., na adrese Mlynské Nivy 45, 821 09
Bratislava ( pôvodné sídlo správcu ) uskutočnila prvá schôdza veriteľov. Jedným z bodov programu prvej schôdze
veriteľov bola voľba zástupcu veriteľov. Prvá schôdza veriteľov zvolila za zástupcu veriteľov BL FINANCE s. r. o., so
sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 44 307 683 (ďalej len „Zástupca veriteľov“).
1. Speňažovanie
Správca kontaktoval Úpadcu a jeho zamestnávateľa spoločnosť EDYMAX SE so sídlom Nevädzová 5, 821 01
Bratislava, IČO: 46 812 903 za účelom vykonávania zrážok zo mzdy a ich zasielanie na bankový účet Úpadcu
zriadený Správcom. Do dnešného dňa Správca eviduje uhradených 8 383,23 EUR.
Správca sa osobne stretol s pánom Jaroslavom Výpalom, ručiteľom pre pohľadávky veriteľa č. 1 Prima banka
Slovensko, a.s., ktorý Správcovi oznámil, že vzhľadom na to, že spláca svoje dlhy voči spoločnosti EOS KSI
Slovensko nemá finančné prostriedky na splnenie si svojej ručiteľskej povinnosti. Správca má za to, že pohľadávka
veriteľa Prima banka Slovensko, zabezpečená ručením, bude uspokojená zo všeobecnej podstaty, nakoľko na
základe skôr uvedeného ju nie je možné zaradiť ako zabezpečenú pohľadávku, pretože jej nie je možné priradiť
majetok, ktorý by túto pohľadávku zabezpečoval.
Správca zabezpečil od zamestnávateľa Úpadcu zrážky zo mzdy na osobitný účet Úpadcu pod jeho kontrolou a na
tento účet zabezpečil prevod všetkých finančných prostriedkov.
1. Spory
Ku dňu predloženia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory o určenie popretých
pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
1. Výťažok
Konkurzná podstata v tomto konkurze pozostávala len zo všeobecnej podstaty. Správca týmto konštatuje, že
speňažením tejto konkurznej podstaty bol získaný výťažok v celkovej sume 10 903,74 EUR.
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Jednotlivé súpisové zložky majetku, výťažok z ich speňaženia a k nim priradené sumy pohľadávok proti podstate
tvoria prílohu tohto návrhu.
1. Pohľadávky proti podstate a odmena správcu
Správca konštatuje, že v konkurze boli uplatnené okrem odmeny správcu z výťažku pohľadávky proti podstate
v celkovej hodnote 1 398,22 EUR. Žiaden výdavok nebol spätý osobitne s určitou súpisovou zložkou majetku, preto
boli pohľadávky proti podstate rozpočítané bez rozdielu, na všetky súpisové zložky majetku.
Suma pohľadávok proti podstate zahŕňa aj budúce predpokladané nevyhnutné náklady spojené so správou majetku
do predpokladaného ukončenia konkurzu súvisiacich s administratívou konkurzu vrátane súdneho poplatku vo
výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku v zmysle sadzobníka súdnych poplatkov zákona
č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov Položka 5,
písm. d), ktorý predstavuje sumu 21,81 EUR.

1. Odmena správcu a náklady konkurzu
Správca konštatuje, že:
a. Za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov mu bola Uznesením Okresného súdu Bratislava I , sp.
zn. 4K/46/2014, zo dňa 26.03.2015, priznaná odmena v sume 663,88 EUR, ktorá bola v priebehu
konkurzu uspokojená z nespotrebovaného preddavku.
b. Správca svojou ostatnou činnosťou získal výťažok v celkovej výške 10 903,74 EUR
Suma výťažku, vo výške 10 903,74 EUR, predstavuje základ pre určenie odmeny správcu od prvej schôdzi.
Odmena správcu je stanovená podľa ustanovenia § 20 ods. 4 Vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“) a to nasledovne: vo výške 16 % zo základu
33,19 EUR, 15% zo základu 298,75 EUR, 14% zo základu 2 987,45 EUR a 13% zo základu 7 583,49 EUR čo pre
určenie odmeny správcu predstavuje sumu 1 454,22 EUR. Vzhľadom k tomu, že správca je platcom DPH - v súlade
s § 10 Vyhlášky, takto vypočítaná suma odmeny správcu sa zvyšuje o sumu zodpovedajúcu 20 % DPH, t.j. o sumu
290,84 EUR. Celková odmena správcu teda činí suma 1 745,06 EUR.

A. ROZVRHOVÁ ČASŤ

1. Rozvrh - rozdelenie výťažku veriteľom

Návrh rozdelenia konečného výťažku speňaženia majetku úpadcu vychádza z nasledujúcich skutočností:

·
·
·
·

Výťažok získaný speňažením majetku úpadcu predstavuje sumu 10 903,74 EUR.
Počiatočný stav peňažných prostriedkov na účte úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu: 0,00 EUR (
účet bol zriadený správcom pre účely konkurzu )
Pohľadávky proti podstate vrátane odmeny správcu a nákladov konkurzu predstavujú spolu sumu
3 143,28 EUR
K uspokojeniu veriteľov ostal výťažok zo speňaženia majetku úpadcu vo výške 7 760,46 EUR
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V rámci konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov uspokojené
v rozsahu 36,46 % z prihlásenej zistenej sumy.

Špecifikácia uspokojenia jednotlivých veriteľov je nasledovná:
1. Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951
·
·

zistená suma prihlásených pohľadávok 1 975,90 Eur
uspokojenie z výťažku 720,38 Eur

2. BL Finance, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 44 307 683
·
·

zistená suma prihlásených pohľadávok 3 722,99 Eur
uspokojenie z výťažku 1 357,34 Eur

3. EOS KSI Slovensko, s. r. o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803
·
·

zistená suma prihlásených pohľadávok 11 588,60 Eur
uspokojenie z výťažku 4 225,01 Eur

4. PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752
·
·

zistená suma prihlásených pohľadávok 743,64 Eur
uspokojenie z výťažku 271,12 Eur

5. Dopravný podnik Bratislava, a.s., so sídlom Olejárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736
·
·

zistená suma prihlásených pohľadávok 3 254,69 Eur
uspokojenie z výťažku 1 186,61 Eur

PRÍLOHY:
Sp.zn.4K/46/2014
Súpis majetku Miloslav Hruškovič, - všeobecná podstata zákon č. 7/2005 Z.z.
Typ
súpisovej
Opis súpisovej zložky majetku
zložky majetku
Hotovosť
Príjem úpadcu
Príjem úpadcu
Príjem úpadcu
Príjem úpadcu
Zaplatený
preddavok
Úpadcom
Príjem úpadcu
Príjem úpadcu

Deň
zapísania

Dôvod zapísania

Súpisová
hodnota
majetku

Peňažné prostriedky získané darom a vložené na účet úpadcu č. účtu
Majetok
úpadcu
28.11.2014
1 700,00 EUR
2930483204/1100 zriadený správcom.
podliehajúci konkurzu
zrážka zo mzdy Úpadcu za 9/2014 vo výške 435,06 EUR
Úpadcom na bankový účet Úpadcu zriadený správcom
konkurzu
zrážka zo mzdy Úpadcu za 10/2014 vo výške 435,06 EUR
Úpadcom na bankový účet Úpadcu zriadený správcom
konkurzu
zrážka zo mzdy Úpadcu za 11/2014 vo výške 303,06 EUR
Úpadcom na bankový účet Úpadcu zriadený správcom
konkurzu
zrážka zo mzdy Úpadcu za 12/2014 vo výške 380,06 EUR
Úpadcom na bankový účet Úpadcu zriadený správcom
konkurzu

zaplatená
Majetok
úpadcu
na účely 26.11.2014
435,06 EUR
podliehajúci konkurzu
zaplatená
Majetok
úpadcu
na účely 16.12.2014
435,06 EUR
podliehajúci konkurzu
zaplatená
na účely 19.1.2015
zaplatená
na účely 17.2.2015

Vrátený preddavok z OS Bratislava I na úhradu trov konkurzu
8.4.2015
a odmeny správcu, do konania 1.schôdze veriteľov
zrážka zo
Úpadcom
konkurzu
zrážka zo
Úpadcom

mzdy Úpadcu za 1/2015 vo výške 270,00 EUR zaplatená
na bankový účet Úpadcu zriadený správcom na účely 23.5.2015
mzdy Úpadcu za 2/2015 vo výške 80,00 EUR zaplatená
na bankový účet Úpadcu zriadený správcom na účely 22.6.2015

Majetok
úpadcu
303,06 EUR
podliehajúci konkurzu
Majetok
úpadcu
380,06 EUR
podliehajúci konkurzu
Majetok
úpadcu
663,88 EUR
podliehajúci konkurzu
Majetok
úpadcu
270,00 EUR
podliehajúci konkurzu
Majetok
úpadcu
80,00 EUR
podliehajúci konkurzu
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Úpadcom na bankový účet Úpadcu zriadený správcom na účely 22.6.2015
konkurzu
zrážka zo mzdy Úpadcu za 3/2015 vo výške 435,00 EUR zaplatená
Úpadcom na bankový účet Úpadcu zriadený správcom na účely 27.8.2015
konkurzu
zrážka zo mzdy Úpadcu za 4/2015 vo výške 474,10 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený 15.6.2015
správcom na účely konkurzu
zrážka zo mzdy Úpadcu za 5/2015 vo výške 528,73 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený 6.7.2015
správcom na účely konkurzu
zrážka zo mzdy Úpadcu za 6/2015 vo výške 491,83 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený 3.8.2015
správcom na účely konkurzu
zrážka zo mzdy Úpadcu za 7/2015 vo výške 681,76 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený 3.9.2015
správcom na účely konkurzu
zrážka zo mzdy Úpadcu za 8/2015 vo výške 523,99 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený 2.10.2015
správcom na účely konkurzu
zrážka zo mzdy Úpadcu za 9/2015 vo výške 455,50 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený 2.11.2015
správcom na účely konkurzu
zrážka zo mzdy Úpadcu za 10/2015 vo výške 424,84 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený 31.1.2016
správcom na účely konkurzu
zrážka zo mzdy Úpadcu za 11/2015 vo výške 451,42 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený 31.1.2016
správcom na účely konkurzu
zrážka zo mzdy Úpadcu za 12/2015 vo výške 421,99 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený 31.1.2016
správcom na účely konkurzu

Príjem úpadcu
Príjem úpadcu
Príjem úpadcu
Príjem úpadcu
Príjem úpadcu
Príjem úpadcu
Príjem úpadcu
Príjem úpadcu
Príjem úpadcu
Príjem úpadcu
Príjem úpadcu

úhrada súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého

10.2.2016

zrážka zo mzdy Úpadcu za1/2016 vo výške 362,04 EUR zaplatená
Úpadcom na bankový účet Úpadcu zriadený správcom na účely 2.3.2016
konkurzu
zrážka zo mzdy Úpadcu za 2/2016 vo výške 462,96 EUR zaplatená
Úpadcom na bankový účet Úpadcu zriadený správcom na účely 1.4.2016
konkurzu
doplatok zrážok zo mzdy Úpadcu za 1., 2. a 3./2015 vo výške 331,80
EUR vyplatená Úpadcom na bankový účet Úpadcu zriadený 22.4.2016
správcom na účely konkurzu
zrážka zo mzdy Úpadcu za 3/2016 vo výške 433,83 EUR zaplatená
Úpadcom na bankový účet Úpadcu zriadený správcom na účely 2.5.2016
konkurzu

Príjem úpadcu
Príjem úpadcu
Príjem úpadcu
Príjem úpadcu
Úrok

úrok z prijatých platieb na bankovom účte Úpadcu

31.07.2016

Deň vydania: 30.08.2016
podliehajúci konkurzu

80,00 EUR

Majetok
úpadcu
435,00 EUR
podliehajúci konkurzu
Majetok
úpadcu
474,10 EUR
podliehajúci konkurzu
Majetok
úpadcu
528,73 EUR
podliehajúci konkurzu
Majetok
úpadcu
491,83 EUR
podliehajúci konkurzu
Majetok
úpadcu
681,76 EUR
podliehajúci konkurzu
Majetok
úpadcu
523,99 EUR
podliehajúci konkurzu
Majetok
úpadcu
455,50 EUR
podliehajúci konkurzu
Majetok
úpadcu
424,84 EUR
podliehajúci konkurzu
Majetok
úpadcu
451,42 EUR
podliehajúci konkurzu
Majetok
úpadcu
421,99 EUR
podliehajúci konkurzu
Majetok
úpadcu
155,77 EUR
podliehajúci konkurzu
Majetok
úpadcu
362,04 EUR
podliehajúci konkurzu
Majetok
úpadcu
462,96 EUR
podliehajúci konkurzu
Majetok
úpadcu
332,00 EUR
podliehajúci konkurzu
Majetok
úpadcu
433,83 EUR
podliehajúci konkurzu
Majetok
úpadcu
0,86 EUR
podliehajúci konkurzu

Sp.zn.4K/46/2014
Pohľadávky proti podstate Miloslav Hruškovič, - všeobecná podstata zákon č. 7/2005 Z.z. § 87(2) ZKR k 31.07.2016
Sp.zn.4K/46/2014 Právny dôvod

Uhradené Dátum splatnosti Deň zaplatenia Poradie uspokojenia

JUDr. Dedák

parkovné

1,50€

8.10.2014

8.10.2014

§ 87 (2) c)

JUDr. Dedák

poštovné

13,20€

10.10.2014

10.10.2014

§ 87 (2) c)

JUDr. Dedák

poštovné

4,40€

10.10.2014

10.10.2014

§ 87 (2) c)

JUDr. Dedák

poštovné

1,10€

13.10.2014

1.1.1900

§ 87 (2) c)

JUDr. Dedák

poštovné

1,10€

15.10.2014

15.10.2014

§ 87 (2) c)

JUDr. Dedák

parkovné

1,50€

17.10.2014

17.10.2014

§ 87 (2) c)

JUDr. Dedák

poštovné

1,10€

5.11.2014

5.11.2014

§ 87 (2) c)

JUDr. Dedák

poštovné

1,10€

12.11.2014

12.11.2014

§ 87(2) c)

JUDr. Dedák

poštovné

1,10€

20.11.2014

20.11.2014

§ 87(2) c)

JUDr. Dedák

poštovné

1,10€

21.11.2014

21.11.2014

§ 87 (2) c)

JUDr. Dedák

poštovné

2,20€

26.11.2014

26.11.2014

§ 87(2) c)

JUDr. Dedák

poštovné

1,10€

5.12.2014

5.12.2014

§ 87 (2) c)

JUDr. Dedák

FA č.20140028

142,45€

15.12.2014

15.12.2014

§ 87 (2) c)
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JUDr. Dedák

poštovné

8,80€

30.12.2014

30.12.2014

§ 87(2) c)

JUDr. Dedák

poštovné

1,15€

8.1.2015

8.1.2015

§ 87 (2) c)

JUDr. Dedák

poštovné

1,15€

8.1.2015

8.1.2015

§ 87 (2) c)

JUDr. Dedák

poštovné

1,15€

13.1.2015

13.1.2015

§ 87 (2) c)

JUDr. Dedák

poštovné

1,35€

13.1.2015

13.1.2015

§ 87 (2) c)

JUDr. Dedák

poštovné

1,15€

15.1.2015

15.1.2015

§ 87 (2) c)

JUDr. Dedák

poštovné

1,15€

15.1.2015

15.1.2015

§ 87 (2) c)

JUDr. Dedák

poštové služby

0,45€

9.2.2015

9.2.2015

§ 87 (2) c)

I.T.E, s.r.o.

vedenie pohľadávok proti podstate IV.Q.2014

50,00€

31.3.2015

23.10.2015

§ 87(2) c)

I.T.E, s.r.o.

vedenie pohľadávok proti podstate I.Q.2015

50,00€

31.3.2015

23.10.2015

§ 87 (2)c)

Mbank

súčinnosť Mbank

31,87€

8.4.2015

8.4.2015

§ 87 (2)c)

JUDr. Štefan Dedák Odmena správcu do 1.sch.v.

663,88€

7.11.2014

8.4.2015

§ 87 (2) a)

JUDr. Dedák

poštovné

4,40€

14.4.2015

14.4.2015

§ 87 (2) c)

JUDr. Dedák

poštovné

1,55€

4.6.2015

4.6.2015

§ 87 (2) c)

I.T.E, s.r.o.

vedenie pohľadávok proti podstate 2.Q.2014

50,00€

30.6.2015

23.10.2015

§ 87 (2) c)

Slovenská pošta

poštovné

1,70€

6.7.2015

6.7.2015

§ 87 (2) c)

JUDr. Dedák

poštovné

2,30€

10.7.2015

10.7.2015

§ 87 (2) c)

CP Return

parkovné

1,50€

16.9.2015

16.9.2015

§ 87 (2) c)

Slovenská pošta

poštovné

1,55€

10.11.2015

10.11.2015

§ 87 (2) c)

JUDr. Štefan Dedák poštovné

1,55€

10.5.2016

31.7.2016

§ 87 (2) c)

JUDr. Štefan Dedák poštovné

1,55€

12.5.2016

31.7.2016

§ 87 (2) c)

JUDr. Štefan Dedák poštovné

1,55€

7.7.2016

7.7.2016

§ 87 (2) c)

JUDr. Štefan Dedák poštovné

1,55€

15.7.2016

15.7.2016

§ 87 (2) c)

I.T.E., s. r. o.

vedenie pohľadávok proti podstate 3., 4. Q 2015

90,00€

31.3.2015

31.7.2016

§ 87 (2) c)

Tatra Banka

Bankové poplatky a správa účtu

132,16€

k 31.07.2016

k 31.07.2016

§ 87 (2) c)

OS BA I
Súdny poplatok zo speňaženia
JUDr. Štefan Dedák Odmena správcu zo speňaženia

1 276,41€
21,81€
1 745,06€

Predpokladané náklady do ukončenia konk.konania 100,00€

§ 87 (2) a)
§ 87 (2) a)
§ 87 (2) a)

Súd rozhodne, na návrh správcu, o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov zo všeobecnej podstaty úpadcu.
JUDr. Štefan Dedák,
správca

K020012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavel Koščo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bašťovanského 881/13, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/32/2016 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/32/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Iveta Beslerová, správca podstaty úpadcu Ing. Pavel Koščo, narodený: 24.01.1954, bytom: Bašťovanského 13,
040 22 Košice – Dragovských hrdinov, zvoláva v súlade s §34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. prvú schôdzu veriteľov
na deň 10.10.2016 o 10,00 hod, ktorá sa uskutoční v správcovskej kancelárii na ul. Cukrovarská 26, 075 01
Trebišov s nasledovným programom:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prezentácia, otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania 1. Schôdze veriteľov
Správa o stave majetku úpadcu
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodnutie o výmene správcu podľa §36 ods. 1 ZKR
Rôzne

Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti a veritelia – právnické osoby aktuálny výpis
z OR, nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa spolu s dokladom totožnosti.
V Trebišove 23.08.2016
Ing. Iveta Beslerová, správca

K020013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Ivančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 525, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.2.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 4K/12/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr.Eva Plichtová,PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu Ladislav Ivančík, nar. 28.2.1975 bytom Rosina 525,
v konaní sp.zn. 4K/12/2015 doplňuje súpis všeobecnej konkurznej podstaty o nové súpisové zložky:
3 peňažná hotovosť

Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac marec 2016

1./1

174,39€

4 peňažná hotovosť

Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac apríl 2016

1./1

174,39€

5 peňažná hotovosť

Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac máj 2016

1./1

174,39€

6 peňažná hotovosť

Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac jún 2016

1./1

174,39€

7 peňažná hotovosť

Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac júl 2016

1./1

174,39€

8 peňažná hotovosť

Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac august 2016

1./1

174,39€

K020014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Razgyel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlaté Klasy 200, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/2/2008 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/2/2008
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca úpadcu: Ján Razgyel, nar. 27.11.1953, podnikateľ podnikajúci pod obchodným
menom Ján Razgyel- TRANSPORT, 930 39 Zlaté Klasy 200, IČO:11 848 162; zapísaný v živnostenskom registri
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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menom Ján Razgyel- TRANSPORT, 930 39 Zlaté Klasy 200, IČO:11 848 162; zapísaný v živnostenskom registri
Obvodného úradu v Dunajskej Strede, číslo živnostenského registra 201-8884; zvolávam v zmysle ustanovenia § 34
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov schôdzu veriteľov na deň 16.09.2016 (piatok) o 9:00 hod. v sídle správcu na Sladovníckej
ulici č. 13 v Trnave s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rôzne
5. Záver

Pri prezentácii je potrebné sa preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby aktuálnym výpisom z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie na schôdzi veriteľov a
dokladom totožnosti.

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K020015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Voštinár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/20/2016 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jozef Jaroščák ml. správca konkurznej podstaty Peter Voštinár, nar. 30.12.1957, podnikajúci pod obchodným
menom Peter Voštinár, s miestom podnikania Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš, IČO: 30 620 406 sp.zn.: 4K/20/2016
oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od vyhlásenia konkurzu mu bola doručená dňa
23.08.2016 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybničná 38/e,
831 06 Bratislava, IČO: 31 359 710:
·
·
·
·
·
·
·

Poradové číslo 1
Celková suma prihlásených pohľadávok 5.723,93 eur (z toho 5.393,26 eur istina a 330,67 eur úroky
z omeškania)
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Faktúra za dodanie tovaru č. 2700023424
Poradové číslo 2
Celková suma prihlásených pohľadávok 13.219,42 eur (z toho 12.494,68 eur istina a 724,74 eur úroky
z omeškania)
Poradie – iná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod – Faktúra za dodanie tovaru č. 2700023894
Poradové číslo 3
Celková suma prihlásených pohľadávok 5.694,20 eur (z toho 5.393,26 eur istina a 300,94 eur úroky
z omeškania)
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Faktúra za dodanie tovaru č. 2700024328
Poradové číslo 4
Celková suma prihlásených pohľadávok 2.387,38 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Trovy konania a právneho zastúpenia na základe Platobného rozkazu vydaného Okresným
súdom Vranov nad Topľou sp.zn.: 7Cb 1/2016 zo dňa 30.05.2016

Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
V Bardejove dňa 23.08.2016

K020016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Šepeľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. Armády 330/32, 067 83 Kamenica nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/21/2013 S1396
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/21/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisové číslo: 71
Deň zapísania: 22.08.2016
Popis súpisovej zložky majetku: Mzda úpadcu - príjem podliehajúci konkurzu v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
Dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu
Súpisová hodnota: 360,- EUR

V Humennom, dňa 24.08.2016
___________________________
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu S1396
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K020017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Bongilajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Kubinu 3196/31, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/29/2016 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
23K/29/2016
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca úpadcu: Božena Bongilajová, nar. 09.11.1971, bytom: A. Kubinu 3196/31, 917 01
Trnava, oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle
správcu na adrese: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, každý pracovný deň v úradných hodinách od 9:00 hod do 12:00
hod. a od 13:00 hod do 16:00 hod.

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K020018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: O.T.E.C. SR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oslobodenia 1068, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 783 745
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/28/2016 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/28/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o vyhlásení konkurzu/Notice of bankruptcy

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 o konkurznom konaní, ako správca úpadcu
O.T.E.C. SR, s.r.o., so sídlom Oslobodenia 1068, 901 01 Malacky, IČO: 35 783 745 (ďalej len „úpadca“)
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.k. 4K/28/2016 zo dňa 17.08.2016 zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. OV 163/2016 zo dňa 23.08.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a za správcu
úpadcu bola ustanovená Mgr. Jana Lenková, značka správcu S1211, so sídlom Krížna 38, 811 07 Bratislava.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 of 29th May 2000 on bankruptcy
proceeding, as a bankruptcy trustee of the Debtor: O.T.E.C. SR, s.r.o., with registered office at Oslobodenia
1068, 901 01 Malacky, ID number: 35 783 745 (hereinafter only as „Debtor“) I inform that by the decision of
District court Bratislava I., reference: 4K/28/2016 of 17th August 2016 published in Commercial bulletin No.:
163/2016 of 23th August 2016 bankruptcy procedure was declared and as bankruptcy trustee of the Debtor
was appointed Mgr. Jana Lenková, No.: S1211, with registered seat at Krížna 38, 811 71 Bratislava.

V súlade s ustanovením Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú
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V súlade s ustanovením Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú
povinní v zákonnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: Mgr. Jana Lenková, Krížna 38, 811 07 Bratislava, Slovenská republika k sp. zn.: 4K/28/2016. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only
as „BRA“) the creditors of the Debtor have to register their claims in 45 days period from the day of the
bankruptcy procedure declaration in one original to the bankruptcy trustee address: Mgr. Jana Lenková,
Krížna 38, 811 71 Bratislava, Slovak republic, reference no: 4K/28/2016. The beginning of the period to
register claims in bankruptcy procedure is considered the day following the publication of decision of
bankruptcy procedure declaration in the Commercial bulletin (§ 199 paragraph 9, second sentence BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky
do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods.
3 ZKR).

If the creditor delivers to the bankruptcy trustee registration form later, the registration form shall be
considered, however the creditor can not exercise the voting rights and other rights associated with the
registered claim. Right for the proportional satisfaction of the creditor is not affected; but may be satisfied
only from the proceeds included in the allocation of general estate, where intention to set up such
allocation was published in the Commercial bulletin after delivery of claim application to bankruptcy trustee.
Inclusion of such claim in the list of claims shall bankruptcy trustee publish in the Commercial bulletin with
stating the creditor and registered sum (§ 28 paragraph 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).

In case of a secured claim, in the registration form delivered to bankruptcy trustee the security right
(collateral) has to be applied properly and in time, that is in the basic registration period within 45 days of
bankruptcy declaration, otherwise the security right shall elapse (§ 28 paragraph 4 BRA).

Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).

Registration can be applied to future claims or claim whose origin is subject to fulfillment of condition
(hereinafter referred to as "conditional claim"); rights associated with the conditional claim is conditional
creditor approved to apply only after the occurrence of the conditional claim is documented to bankruptcy
trustee (§ 28. paragraph 5 BRA).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).

The delivery of claim registration form to bankruptcy trustee has the same legal effect for duration of period
of limitation and extinguishment of right as the application of right at the court (§ 28 paragraph 6 BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

In bankruptcy proceeding also such creditor applies his claim, which is against another person
than debtor, if the claim is secured by security right to property of debtor. Such creditor can be satisfied in
bankruptcy proceeding only from proceeds obtained by selling property, which secure his claim, whereas
voting rights at the creditors meeting may be exercised only to the extent to which the claim is likely to be
satisfied from the property, by which it is secured. (§ 28
paragraph 7 BRA).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such a creditor doesn’t apply his secured claim in regular application period, his security right is not
considered in bankruptcy proceeding, but creditor has a right against particular estate for disbursement of
what was this particular estate enriched by such proceeding, whereas creditor may apply such a right
against particular estate as a claim against entity, but which shall be satisfied only after all other claims
against entity will be satisfied. (§ 28 paragraph 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 registration of claim must be submitted on a prescribed registration form and must contain
basic essentials, otherwise the application is not considered in bankruptcy proceeding. Basic essentials of
application are: a) name, surname and place of residence or business name and registered office address of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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application are: a) name, surname and place of residence or business name and registered office address of
creditor, b) name, surname and place of residence or business name and registered office address of
debtor, c) the legal title of the claim, d) order of satisfaction of claim from general estate, e) amount of claim,
f) signature (§ 29 paragraph 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

For each secured claim a separate application form must be applied stating the secured amount, type,
order, subject matter and legal title of a security right (§ 29 paragraph 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

In conditional claim application must contain condition, upon which the claim will arose or condition by
which the claim origin depends. (§ 29 paragraph 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

The total amount of claim in the application shall be divided into principal and interest,
interests divided in the application according to the legal title (§ 29 paragraph 4 BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

The claims are applied in Euros. If the claim is not applied in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is applied in currency
which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall
determine bankruptcy trustee with professional diligence (§29 paragraph 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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To the application the documents providing the information stated in application must be attached. A
creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in
creditors accountancy, the scope of accounting the claim, or reasons why the claim is not covered in
accountancy (§ 29 paragraph 6 BRA).

K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).

To the application of non-monetary claim must be attached an expert opinion determining the value of
non-monetary claim, otherwise the application shall not be considered (§ 29 paragraph
7 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

A creditor who does not have residence or registered office or branch company in Slovakia is
obliged to designate a representative for the delivery with residence or registration address in Slovak
Republic and notify the appointment of such a representative in writing to bankruptcy trustee, otherwise
delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial bulletin ( § 29
paragraph 8 BRA).

Mgr. Jana Lenková , správca úpadcu

K020019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Turčan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 466/35, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Zbehy 480, 951 42 Zbehy
Spisová značka správcovského spisu: 32K/54/2015 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/54/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

OPRAVENÝ NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU Z ODDELENEJ PODSTATY
JUDr. Marián Dobiš, správca úpadcu Bratislav Turčan, nar. 03.02.1978, bytom M. R. Štefánika 466/35, 934 01
Levice, zastúpený: ŠKODA LEGAL s.r.o., so sídlom: Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, konajúca prostredníctvom
JUDr. Ing. Veroniky Škodovej, advokátky a konateľky, ustanovený uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa
04.08.2015, č. k. 32K54/2015 – 63, po speňažení majetku tvoriaceho oddelenú podstatu predkladá nižšie
uvedeným zabezpečeným veriteľom oddelenej podstaty opravený konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uvedeným zabezpečeným veriteľom oddelenej podstaty opravený konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
zostavený v súlade s § 97 ZKR a žiada o jeho schválenie.
Zabezpečený veriteľ v 1. poradí: SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o., so sídlom: Poľná 8, 934 03 Levice, IČO:
34 117 989
Zabezpečený veriteľ v 2. poradí: Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, IČO:
00 686 930

VŠEOBECNÁ ČASŤ
Dňa 08.07.2015 bol Okresnému súdu Nitra (ďalej tiež ako „okresný súd“) doručený návrh dlžníka Branislav Turčan,
nar. 03.02.1978, bytom M. R. Štefánika 466/35, 934 01 Levice, zastúpený: ŠKODA LEGAL s.r.o., so sídlom: Dolná
6A, 974 01 Banská Bystrica, konajúca prostredníctvom JUDr. Ing. Veroniky Škodovej, advokátky a konateľky na
vyhlásenie konkurzu zo dňa 01.07.2015.
Uznesením okresného súdu zo dňa 22.07.2015, sp. zn. 32K/54/2015 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
o vyhlásenie konkurzu bolo začaté konkurzné konanie (zverejnené v OV č. 144/2015 dňa 29.07.2015).
Uznesením okresného súdu zo dňa 04.08.2015, č. k. 32K/54/2015-63 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka,
otvorený malý konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie
Farská 30, 949 01 Nitra (zverejnené v OV č. 152/2015 dňa 10.08.2015).
Na základe ustanovenia za správcu konkurznej podstaty úpadcu vyššie uvedeným uznesením začal správca
konkurznej podstaty vykonávať svoju funkciu: zisťoval majetok úpadcu, vyhotovil súpis majetku všeobecnej
a oddelenej podstaty, prijímal doručené prihlášky veriteľov, zostavil konečný zoznam pohľadávok, zvolal prvú
schôdzu veriteľov, zabezpečoval majetok všeobecnej podstaty a speňažoval majetok oddelenej podstaty.
V konkurze boli prihlásené a zistené pohľadávky nezabezpečených veriteľov a nasledovných zabezpečených
veriteľov:
1. SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o. prihlásená a zistená zabezpečená pohľadávka vo výške 150,17 Eur;
2.Tatra banka, a.s. prihlásená a zistená zabezpečená pohľadávka vo výške 51.073,91 Eur.
Správca v zmysle § 34 ods. 1 zvolal prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutočnila dňa 09.11.2015 o 14:00 hod.
v sídle správcu Farská 30, 949 01 Nitra. Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov správca zverejnil v Obchodnom
vestníku č. 190/2015 zo dňa 05.10.2015. Nakoľko sa prvej schôdze veriteľov nezúčastnil žiaden veriteľ, správca
zvolal ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutočnila dňa 24.11.2015 o 10:00 hod. v priestoroch spoločnosti Tatra
banka, a.s., na adrese: Černyševského 50, 851 01 Bratislava – zasadačka 13.290. Oznam o zvolaní ďalšej schôdze
veriteľov správca zverejnil v OV č. 225/2015 zo dňa 24.11.2015. Predmetom tejto schôdze bola hlavne voľba
zástupcu veriteľov, ktorým sa stal veriteľ – spoločnosť Tatra banka, a.s.
Nakoľko si v zákonnej 45-dňovej lehote prihlásili dvaja zabezpečení veritelia zabezpečené pohľadávky, správca
vyhotovil súpis majetku oddelenej podstaty, zverejneného v OV č. 194/2015 dňa 09.10.2015 (ďalej tiež ako
„oddelená podstata“) s nasledovným majetkom vo vlastníctve úpadcu:
Nehnuteľnosť: Byt č. 106, 4. p., ul. M. R. Štefánika č.35, spoluvlastnícky podiel 1/1, nachádzajúci sa v obytnom
dome so súp. č. 466, postavenom na pozemku reg. „C“ č. 2235/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1176 m2,
ku ktorému prináleží spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a pozemku vo
veľkosti 8202/714145, zapísané na LV č. 5533, kat. ú. Levice, obec Levice, okres Levice.
Oddelená podstata bola spísaná v prospech nasledovných zabezpečených veriteľov:
V 1. poradí v prospech SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o., so sídlom: Poľná 8, 934 03 Levice, IČO: 34 117 989 so
zabezpečenou pohľadávkou vo výške 150,17 Eur;
V 2. poradí v prospech: Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 so
zabezpečenou pohľadávkou vo výške 51.073,91 Eur.
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V súlade s § 97 ods. 1 ZKR, po speňažení majetku oddelenej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu
rozvrh z oddelenej podstaty.
Na základe záväzného pokynu spoločnosti Tatra banka, a.s. zo dňa 03.02.2016 a spoločnosti SLUŽBYT LEVICE,
spol. s r.o. zo dňa 17.02.2016, tvoriacich príslušný orgán bola oddelená podstata speňažená na dražbe v súlade so
zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, pričom predajom majetku bol
poverený dražobník – spoločnosť AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava,
IČO: 46 141 341 (ďalej tiež ako „dražobník“).
K vydraženiu oddelenej podstaty došlo v rámci prvého kola dražby, konajúcej sa dňa 20.05.2016 v zmysle
Oznámenia o dražbe č. 035/2016 uverejneného v registri dražieb dňa 19.04.2016 pod číslom 2646/2016 v znení
Dodatku č. 1 k zverejneniu oznámenia o konaní dražby č. 035/2016 uverejneného dražobníkom v registri dražieb
dňa 17.05.2016 pod číslom 3324/2016, za cenu 53.000,00 Eur. Predmetné peňažné prostriedky boli
v nasledujúcom období poukázané na bankový účet úpadcu vedený správcom.
Správca v súlade s § 96 ods. 2 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku oznam, že zostavil zoznam pohľadávok proti
oddelenej podstate. Zároveň zverejnil zámer zostaviť konečný rozvrh z oddelenej podstaty (zverejnené v OV č.
126/2016 dňa 30.06.2016).

ROZVRHOVÁ ČASŤ
I. Speňaženie majetku oddelenej podstaty
Výťažok zo speňaženia oddelenie podstaty, ktorú tvorí nehnuteľnosť: Byt č. 106, 4. p., ul. M. R. Štefánika č.35,
spoluvlastnícky podiel 1/1, nachádzajúci sa v obytnom dome so súp. č. 466, postavenom na pozemku reg. „C“ č.
2235/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1176 m2, ku ktorému prináleží spoluvlastnícky podiel na
spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a pozemku vo veľkosti 8202/714145, zapísané na LV č. 5533, kat.
ú. Levice, obec Levice, okres Levice, predstavuje sumu vo výške: 53.000,00 Eur.
II. Pohľadávky proti oddelenej podstate
V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti oddelenej podstate v celkovej výške 14.085,51 Eur. Ide
o nasledovné položky:
upc broadbank slovakia, s.r.o.

káplová televízia

31.8.2015

11,71 €

ZSE Energia, a.s.

preddavková platba za elektrickú energiu

25.9.2015

15,66 €

Službyt Levice, spol. s r.o.

náklady spojené s údržbou bytu

30.9.2015

175,06 €

upc broadbank slovakia, s.r.o.

káplová televízia

30.9.2015

18,15 €

JUDr. Marián Dobiš, správca, Farská 30, 949 01
poštovné
Nitra

5.10.2015

1,55 €

ZSE Energia, a.s.

preddavková platba za elektrickú energiu

25.10.2015

15,66 €

Službyt Levice, spol. s r.o.

náklady spojené s údržbou bytu

31.10.2015

175,06 €

upc broadbank slovakia, s.r.o.

káplová televízia

31.10.2015

18,15 €
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ZSE Energia, a.s.

preddavková platba za elektrickú energiu

25.11.2015

15,66 €

Službyt Levice, spol. s r.o.

náklady spojené s údržbou bytu

30.11.2015

175,06 €

Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

poistenie nehnuteľnosti

6.12.2015

9,96 €

Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

poistenie nehnuteľnosti

6.12.2015

47,37 €

SPP, a.s.

úhrada dodávky plynu

18.12.2015

11,34 €

ZSE Energia, a.s.

preddavková platba za elektrickú energiu

25.12.2015

15,66 €

Službyt Levice, spol. s r.o.

náklady spojené s údržbou bytu

31.12.2015

175,06 €

JUDr. Marián Dobiš, správca, Farská 30, 949 01
poštovné
Nitra

25.1.2016

1,55 €

Službyt Levice, spol. s r.o.

náklady spojené s údržbou bytu

31.1.2016

175,06 €

SPP, a.s.

preddavková platba za dodávku plynu

01/2016 - 03/2016 7,00 €

ZSE Energia, a.s.

preddavková platba za elektrickú energiu

01/2016-02/2016 31,22 €

JUDr. Marián Dobiš, správca, Farská 30, 949 01
paušálna odmena do 1. schôdze veriteľov
Nitra

4.2.2016

650,60 €

JUDr. Marián Dobiš, správca, Farská 30, 949 01
poštovné
Nitra

15.2.2016

1,70 €

UNIQA poisťovňa, a.s.

poistenie nehnuteľnosti

16.2.2016

36,40 €

Službyt Levice, spol. s r.o.

náklady spojené s údržbou bytu

29.2.2016

175,06 €

Mesto Levice, Nám. Hrdinov 1, 934 01 Levice

dan z nehnuteľností

24.3.2016

25,48 €

Službyt Levice, spol. s r.o.

náklady spojené s údržbou bytu

31.3.2016

175,06 €

Mesto Levice, Nám. Hrdinov 1, 934 01 Levice

vyrubený miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
1.4.2016
stavby

SPP, a.s.

preddavková platba za dodávku plynu

04/2016 - 06/2016 7,00 €

ZSE Energia, a.s.

preddavková platba za elektrickú energiu

01/2016-02/2016 11,00 €

Službyt Levice, spol. s r.o.

náklady spojené s údržbou bytu

30.4.2016

175,06 €

ZSE Energia, a.s.

preddavková platba za elektrickú energiu

26.5.2016

11,00 €

Službyt Levice, spol. s r.o.

náklady spojené s údržbou bytu

31.5.2016

175,06 €

8.6.2016

22,06 €

JUDr. Marián Dobiš, správca, Farská 30, 949 01
cestovné náklady
Nitra
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AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., Kopčianska 10,
náklady speňaženia oddelenej podstaty
Bratislava

10.6.2016

4
€

664,24

JUDr. Marián Dobiš, správca, Farská 30, 949 01
odmena sprácvcu zo speňaženia oddelenej podstaty
Nitra

10.6.2016

6
€

728,78

OS Nitra

10.6.2016

106,00 €

súdny poplatok za speňaženie majetku 0,2 %

III. Rozvrh výťažku
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie zabezpečených veriteľov je vo výške 38.914,49 Eur (53.000,00 Eur
- 14.085,51 Eur).

Názov zabezpečeného veriteľa

Zistená suma

Uspokojenie veriteľa v €

SLUŽBYT LEVICE, s .r.o.

150,17 €

150,17 €

Tatra banka, a.s.

51 073,91 €

38 764,32 €

Spolu

51 189,08 €

38 914,49 €

JUDr. Marián Dobiš, správca

K020020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Milan Daniš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 8, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/22/2014 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/22/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Jozef Kulich , so sídlom kancelárie: Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Ing. Milan Daniš, nar. 26.12.1962, bytom Kasárenská č.8, Nové Zámky, fyzická osoba
podnikajúca pod obchodným menom: Ing. Milan Daniš, s miestom podnikania Kasárenská 4351/8, 940 74 Nové
Zámky, IČO: 40 826 716, týmto podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p.,
oznamujem, že som po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, zapísal dňa 22.08.2016 do zoznamu
pohľadávok
nasledovné
pohľadávky
veriteľa:
- SECAPITAL S.á.r.l., IČO: B 108305, v zastúpení JUDr. Jiří Šmída, IČO: 01435400 v celkovej výške 1 319,46 €,
zapísané v zozname pohľadávok pod por.č.49
V
Nových
Ing. Jozef Kulich správca

Zámkoch

dňa

K020021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Furcoňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 359/18, 061 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1952
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 1K/29/2016 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/29/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca úpadcu: Helena Furcoňová, nar. 07. 09. 1952, trvale bytom Jesenského 359/18,
061 01 Spišská Stará Ves, oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu Sov.
hrdinov 200/33, 089 01 Svidník v pracovných dňoch Po-Pia od 08,00 do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom na adrese:
maruniakovazuzanas1403@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0907 634 623.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca
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