Obchodný vestník 169/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.09.2016

K020139
Spisová značka: 2K/97/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu REAL IB s.r.o., so sídlom
974 01 Banská Bystrica, Námestie SNP 3, IČO: 36 692 751, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vložka
č. 12233/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Tomáš
Kohút, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28, o návrhu správcu o predĺženie lehoty
na popieranie pohľadávok takto
rozhodol
P r e d l ž u j e správcovi lehotu na popieranie pohľadávok o 30 dní
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.08.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K020140
Spisová značka: 2K/62/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka SBF plus, s.r.o., so sídlom 974 01 Banská
Bystrica, Skuteckého 2225/28, IČO: 36 041 165, zapísaného
v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 6407/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi SBF plus, s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého
2225/28, IČO: 36 041 165
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.08.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K020141
Spisová značka: 1K/4/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu NOR - WAY
Consulting s.r.o., so sídlom Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 36 774 049, správcom ktorého je JUDr.
Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu
pohľadávky, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky vo výške 340 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 7 z pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO:
30 796 482 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
rozsahu sa napáda, a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
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v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.08.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K020142
Spisová značka: 1K/42/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Viera
Štulajterová, nar. 12. 07. 1957, bytom 980 61 Tisovec, Muránska 493, správcom ktorého je JUDr. Eva Háberová, so
sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky Slovenská konsolidačná, a.s. so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky vo výške 100 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 7 z pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO:
30 796 482 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.08.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K020143
Spisová značka: 1K/81/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FIS EKOCHEM, s.r.o., so
sídlom Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 948 405, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr.
Alena Gregorová, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu schôdze veriteľov na výmenu
správcu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a Mgr. Alenu Gregorovú, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01 Banská Bystrica z funkcie správcu
konkurznej podstaty.
Do funkcie správcu konkurznej podstaty u s t a n o v u j e spoločnosť LawService Recovery, k.s., so
sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, značka správcu S1731.
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 Banská Bystrica dňa 23.08.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K020144
Spisová značka: 1K/81/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FIS EKOCHEM, s.r.o., so
sídlom Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 948 405, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr.
Alena Gregorová, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a Mgr. Alene Gregorovej, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, ako správcovi
konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov v sume
6 638,78 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.08.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K020145
Spisová značka: 4K/17/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Viera Gálová, nar.
21.10.1971, trvale bytom Maša 559, 981 01 Hnúšťa, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Jaroslav Ďaďo,
so sídlom kancelárie 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a Ing. Jaroslavovi Ďaďovi, so sídlom kancelárie 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, ako správcovi
konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov v sume
663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.08.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K020146
Spisová značka: 4K/2/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Andok, nar.
15.02.1975, bytom Horné Plachtince 133, 991 24 Horné Plachtince, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Luciu Fabriciusovú, so sídlom kancelárie J.A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a JUDr. Lucii Fabriciusovej, so sídlom kancelárie J.A. Komenského 18B, 974 01 Banská
Bystrica, ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej
schôdze veriteľov v sume 796,66 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.08.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K020147
Spisová značka: 4K/8/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Ing. Cyril Fendek, Novozámocká č. 3210/21, 960 01
Zvolen, likvidátor spoločnosti Investičná spoločnosť SIZ, s.r.o. " v likvidácii", so sídlom Moyzesova č. 3367, 960 01
Zvolen, IČO: 36 057 754, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.
8088/S, o návrhu likvidátora na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Zastavuje konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka Investičná spoločnosť SIZ, s.r.o. " v
likvidácii", so sídlom Moyzesova č. 3367, 960 01 Zvolen, IČO: 36 057 754.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici a to písomne
v dvoch 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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.08.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K020148
Spisová značka: 26K/17/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Zdenka Tóthová, rod. Vargová, narodená: 26.02.1986, trvale bytom:
Jarková 102/44, 076 63 Malé Ozorovce, právne zast.: JUDr. Oľgou Kmeťovou, CSc. advokátkou, Važecká 4, 040 12
Košice o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol

V r a c i a úpadcovi k rukám správcu podstaty: JUDr. Marián Páll, so sídlom kancelárie Teslova 2, 040
12 Košice, značka správcu: S1015, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu v sume 663,88 EUR.
V r a c i a úpadcovi k rukám správcu podstaty: JUDr. Marián Páll, so sídlom kancelárie Teslova 2, 040 12 Košice,
značka správcu: S1015, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu v sume 1 659,70EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR evidovanú v zázname o zložení zo dňa 07.04.2016 pod
položkou denníka D18-3/2016 a nespotrebovanú časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu v sume 1 659,70
EUR evidovanú v zázname o zložení zo dňa 07.04.2016 pod položkou denníka D18-2/2016 správcovi podstaty:
JUDr. Marián Páll, so sídlom kancelárie Teslova 2, 040 12 Košice, značka správcu: S1015, na účet IBAN: SK50 0200
0000 0036 8098 7251, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 25.8.2016
JUDr. Július Tóth, sudca
K020149
Spisová značka: 32K/8/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Kovács, nar. 13.07.1967,
trvale bytom: Idanská 777/2, 040 11 Košice o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01
Trebišov, zn. správcu: S 898 nespotrebovanú časť preddavku v sume 539,40 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 539,40 EUR
evidovanú v zázname o zložení, pod položkou denníka D19 - 235/2015, správcovi podstaty JUDr. Igor Varga, so
sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S 898, na číslo účtu: SK74 1111 0000 0011
5814 9002, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 24.8.2016
JUDr. Július Tóth, sudca
K020150
Spisová značka: 32K/8/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Kovács, nar. 13.07.1967,
trvale bytom: Idanská 777/2, 040 11 Košice, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S 898 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov,
zn. správcu: S 898, paušálnu odmenu vo výške 442,59 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 24.8.2016
JUDr. Július Tóth, sudca
K020151
Spisová značka: 30K/29/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. František Sater, nar. 10.04.1973, bytom Duklianska
3431/54, 052 01 Spišská Nová Ves o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu zo dňa 11.08.2016:
-

Doložiť a doplniť Zoznam majetku v zmysle ust. § 4 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Doložiť a doplniť Zoznam záväzkov v zmysle ust. § 5 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Doložiť zmluvne a iné prehľady v zmysle ust. § 6 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Doručiť návrh na vyhlásenie konkurzu v zmysle ust. § 12 ods. 1 z. č. 7/2005 Z.z. ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Uvedenéa je
potrebné
predložiť
v dvoch
vyhotoveniach
k sp. zn.
: 30K/29/2016
vo vyššie stanovej
o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom webovom
sídle:
www.justice.gov.sk

lehote.
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V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu zo dňa 11.08.2016:
Doložiť169/2016
a doplniť Zoznam majetku
v zmysleaust.
§ 4 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. Deň vydania: 02.09.2016
Obchodný
vestník
Konkurzy
reštrukturalizácie
Doložiť a doplniť Zoznam záväzkov v zmysle ust. § 5 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Doložiť zmluvne a iné prehľady v zmysle ust. § 6 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Doručiť návrh na vyhlásenie konkurzu v zmysle ust. § 12 ods. 1 z. č. 7/2005 Z.z. ZKR
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 30K/29/2016 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 24.8.2016
JUDr. Július Tóth,
K020152
Spisová značka: 26K/46/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: MAX - AS, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Slovinky 199, 053
40 Slovinky, IČO: 36 598 127, zastúpený likvidátorom: Peter Pačan, likvidátor, Slovinky 199, 053 40 Slovinky 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 10.08.2016:
Zoznam majetku zo dňa 06.06.2015 nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 4 vyhlášky
č. 665/2005 Z.z.
Zoznam záväzkov zo dňa 06.06.2015 nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 5
vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Zmluvné a iné prehľady zo dňa 06.06.2015 nespĺňajú podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 6
vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 26K/46/2016 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 25.8.2016
JUDr. Július Tóth, sudca
K020153
Spisová značka: 31K/45/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Eva Orosová, narodená: 18.08.1965, bytom:
46, 072 17 Malé Raškovce, o návrhu na vyhlásenie 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 navrhovateľa-dlžníka: Eva Orosová, narodená: 18.08.1965, bytom:
46, 072 17 Malé Raškovce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie: Štúrova 19, 040 01
Košice, zn. správcu: S1424.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 25.8.2016
JUDr. Július Tóth,
K020154
Spisová značka: 31K/35/2016
Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu)

Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice

proti odporcovi (žalovanému)

MAXPRODUKT s. r. o., so sídlom: Kmeťova 21, 040 01 Košice, IČO: 44 831 803

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 13.09.2016 o 09.30 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 18B,

3. posch.

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

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
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JUDr. Július Tóth
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 24.08.2016
Za správnosť: Mária Šáriczka

Okresný súd Košice I dňa 24.8.2016
JUDr. Július Tóth,
K020155
Spisová značka: 31K/36/2016
Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu)

Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice

proti odporcovi (žalovanému)

OV - Tip, s.r.o., so sídlom: Gorkého 4, 040 01 Košice, IČO: 36 819 000

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 13.09.2016 o 10.45 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 18B,

3. posch.

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

JUDr. Július Tóth
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 24.08.2016
Za správnosť : Mária Šáriczka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I, dňa 24.08.2016
Za správnosť : Mária Šáriczka

Okresný súd Košice I dňa 24.8.2016
JUDr. Július Tóth,
K020156
Spisová značka: 32K/60/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Zoltán Tánczos, nar. 31.8.1976,
bytom 946 33 Modrany 339, ktorého správcom je Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo
námestie 14, 811 02 Bratislava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/60/2014-100 zo dňa 7.4.2015 na majetok úpadcu
Zoltán Tánczos, nar. 31.8.1976, bytom 946 33 Modrany 339, 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 popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v ako rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne ( odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (
odvolací návrh).
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 24.8.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K020157
Spisová značka: 32K/27/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AVANZO s.r.o., v likvidácii, so sídlom Mostná 72, 949 01
Nitra, IČO: 45 686 785, zastúpený: Mgr. Linda Kuchárová, likvidátor spoločnosti so sídlom Hollého 10, 949 01 Nitra,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: AVANZO s.r.o., v likvidácii, so sídlom Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 45
686 785, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie na dlžníka AVANZO s.r.o., v likvidácii, so sídlom Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO:
45 686 785, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do
15 dní od jeho doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v
Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 zákona č.
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ďalej CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
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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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.
Obchodný vestník
169/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 02.09.2016
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 25.8.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K020158
Spisová značka: 4K/14/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Igor Jurko, nar. 27.10.1987,
bytom 082 03 Lemešany 62, správcom ktorého je JUDr. Ľuba Berezňaninová, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 080
01 Prešov, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Ľube Berezňaninovej, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 080 01 Prešov, paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 24.8.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K020159
Spisová značka: 4K/16/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Ugray, nar. 29.12.1953,
bytom Banícka 800/27, 058 01 Poprad, správcom ktorého je Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova 18,
066 01 Humenné, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva Ing. Dušanovi Kurucovi, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, paušálnu odmenu za
výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 24.8.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K020160
Spisová značka: 1K/84/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Valéria Kurilová,
rod. Pirchalová, nar. 13.03.1958, bytom Krátka 119, 059 92 Huncovce, správcom ktorého je Mgr. Ing. Vladimír
Ledecký, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
priznáva Mgr. Ing. Vladimírovi Ledeckému, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad za výkon
funkcie predbežného správcu odmenu vo výške 165,97 eura a náhradu výdavkov vo výške 10 eur, ktoré mu budú po
právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 11.12.2015 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. 168/2015 (32/12-15).
ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr. Ing. Vladimírovi
Ledeckému, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad nevyčerpanú časť preddavku vo výške
487,91 eura zloženého dňa 11.12.2015 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. 168/2015 (32/12-15).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti 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 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).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 25.8.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
K020161
Spisová značka: 2K/31/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov,
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MEDSON s.r.o., so sídlom
Duchnovičova 474, Medzilaborce 068 01, IČO: 36 462 667, 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 na Okresný súd Prešov predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR). Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
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.
Slovenskej
republiky činu
podľamarenia
zákona č. konkurzného
200/2011 Z. z. oalebo
Obchodnom
vestníku konania sa
Podľa § 242 aVydáva
§ 243Ministerstvo
Trestnéhospravodlivosti
zákona páchateľ
trestného
vyrovnacieho
a o zmene
doplnení
zákonov
svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
potrestá odňatím slobody
až na a10
rokov.niektorých
Trestného
činu na
marenia
konkurzného
alebo vyrovnacieho konania sa
dopustí ten, kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním
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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.
Obchodný vestník 169/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 02.09.2016
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, vz. sudca
K020162
Spisová značka: 2K/31/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 2K/31/2016
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
proti
dlžníkovi: MEDSON s.r.o., so sídlom Duchnovičova 474, Medzilaborce 068 01,

IČO: 36 462 667

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 27.9.2016 o 11.45 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou!
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.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Podľa ust. § 149 CSP, prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové
tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na
vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa ust. § 150 ods. 1 a 2 CSP, strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce skutkové
tvrdenia týkajúce sa sporu. Na zistenie podstatných a rozhodujúcich skutočností môže súd strany požiadať o ďalšie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
skutkové tvrdenia.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Podľa ust. § 151 ods. 1 a 2 CSP, skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú za
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tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na
vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa ust. § 150 ods. 1 a 2 CSP, strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce skutkové
tvrdenia týkajúce sa sporu. Na zistenie podstatných a rozhodujúcich skutočností môže súd strany požiadať o ďalšie
skutkové tvrdenia.
Podľa ust. § 151 ods. 1 a 2 CSP, skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú za
nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia o
predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa ust. § 152 CSP, hmotnoprávna námietka je právny úkon strany spôsobujúci zmenu, zánik alebo oslabenie
práva protistrany.
Podľa ust. § 153 ods. 1, 2, 3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej
obrany včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana
mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.

Okresný súd Prešov
V Prešove 23.8.2016

v z. JUDr. Jaroslav Kanderka
sudca

spisová značka: 2K/31/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa Slovenská republika, Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje

s a pojednávanie na deň 27.9.2016 o 11.45 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
MEDSON s.r.o., so sídlom Duchnovičova 474, Medzilaborce 068 01, IČO: 36 462 667
veriteľ č. 1: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. Augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava
veriteľ č. 2: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné veci, ktoré treba
obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako
navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
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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treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné veci, ktoré treba
obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 149 CSP, prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové
tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na
vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa ust. § 150 ods. 1 a 2 CSP, strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce skutkové
tvrdenia týkajúce sa sporu. Na zistenie podstatných a rozhodujúcich skutočností môže súd strany požiadať o ďalšie
skutkové tvrdenia.
Podľa ust. § 151 ods. 1 a 2 CSP, skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú za
nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia o
predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa ust. § 152 CSP, hmotnoprávna námietka je právny úkon strany spôsobujúci zmenu, zánik alebo oslabenie
práva protistrany.
Podľa ust. § 153 ods. 1, 2, 3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej
obrany včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana
mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Prešov
V Prešove 23.8.2016

Okresný súd Prešov dňa 23.8.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
K020163
Spisová značka: 2K/33/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Sabol, nar. 7.7.1951, bytom
Vodárenská 5990/9, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ján Sabol, nar. 7.7.1951, bytom Vodárenská 5990/9, 080 01 Prešov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúcehoVydáva
sa na Ministerstvo
peňažné prostriedky,
pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
dlhopisy, prevoditeľné acenné
papiere
alebo
na pokračovanie
vo výkone
zabezpečovacieho
práva dobrovoľnou
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webovom
sídle: www.justice.gov.sk
dražbou podľa osobitného predpisu,
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konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do
obchodného registra
Okresný súd Prešov dňa 25.8.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K020164
Spisová značka: 1K/84/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Valéria Kurilová, rod.
Pirchalová, nar. 13.03.1958, bytom Krátka 119, 059 92 Huncovce, správcom ktorého je Mgr. Ing. Vladimír Ledecký,
so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva Mgr. Ing. Vladimírovi Ledeckému, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 25.8.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
K020165
Spisová značka: 4K/35/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Giuseppe Colpani, nar. 17.08.1966, bytom
Levočská 845/13, 058 01 Poprad o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Giuseppe Colpani, nar. 17.08.1966, bytom Levočská 845/13, 058 01
Poprad.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do
obchodného registra

Okresný súd Prešov dňa 25.8.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K020166
Spisová značka: 1K/35/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubor Čirkes, nar. 20.10.1982, trvale bytom
SNP 2516/29, 066 01 Humenné o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ľubor Čirkes, nar. 20.10.1982, trvale bytom SNP 2516/29, 066 01
Humenné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra
Okresný súd Prešov dňa 25.8.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
K020167
Spisová značka: 4K/15/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Hajduček, nar.
05.07.1952, bytom 082 13 Demjata 259, správcom ktorého je JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarkova
89, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Oľgy
Michalíkovej, so sídlom kancelárie Jarkova 89, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura
zloženého dňa 23.03.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 37/2016
(61/03-16).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Oľgy
Michalíkovej, so sídlom kancelárie Jarkova 89, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura
zloženého dňa 23.03.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 37/2016
(61/03-16).
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 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).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 25.8.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K020168
Spisová značka: 4K/15/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Hajduček, nar.
05.07.1952, bytom 082 13 Demjata 259, správcom ktorého je JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarkova
89, 080 01 Prešov, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Oľge Michalíkovej, so sídlom kancelárie Jarkova 89, 080 01 Prešov, paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 25.8.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K020169
Spisová značka: 4K/20/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Voštinár, nar.
30.12.1957, podnikajúci pod obchodným menom Peter Voštinár, s miestom podnikania Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš,
IČO: 30 620 406, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01
Bardejov, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Peter Voštinár, nar. 30.12.1957, podnikajúci pod obchodným menom
Peter Voštinár, s miestom podnikania Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš, IČO: 30 620 406, za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 25.8.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K020170
Spisová značka: 38K/36/2014

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť ZARPA, s.r.o. v
konkurze so sídlom Pravenec 411, 972 16 Pravenec, IČO 36 343 587, ktorého správcom je Ing. Ľuboš Janček so
sídlom kancelárie Dubová 3156/14, Chorvátsky Grob, značka správcu S1214, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu pre nedostatok majetku, takto
rozhodol
I. Konkurz vyhlásený na majetok úpadcu ZARPA, s.r.o. v konkurze so sídlom Pravenec 411, 972 16 Pravenec, IČO
36 343 587, sa zrušuje pre nedostatok majetku.
II. Správcovi Ing. Ľubošovi Jančekovi so sídlom kancelárie Dubová 3156/14, Chorvátsky Grob, značka správcu
S1214, Trenčín sa priznáva odmena z výťažku zo všeobecnej podstaty vo výške 208,85 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
pohľadávka nebola čo i len z
časti uspokojená v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku písomne
v dvoch
vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené
v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
(§ 127
ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 24.8.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K020171
Spisová značka: 38K/19/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnej spoločnosti A&De,
spoločnosť s ručením obmedzeným (skrátene A&De, spol. s r.o.) v konkurze so sídlom Pod Orešovcom 777/27, 914
42 Horné Srnie, IČO 44 313 225, uznaný za malý, ktorého správcom je obcchodná spoločnosť Advisors, k. s., so
sídlom kancelárie Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO 46 570 675, značka správcu S1590, o návrhu správcu
na schválenie rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, takto
rozhodol
Rozvrh konečného výťažku zo všeobecnej podstaty doručený súdu dňa 27.07.2015, ktorého návrh bol zverejnený v
Obchodnom vestníku dňa 06.08.2015, sa vracia správcovi na prepracovanie a opätovné predloženie súdu na
schválenie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Trenčín dňa 24.8.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K020172
Spisová značka: 38K/42/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Roman Magál, nar. 20.6.1972, trvale bytom Hrubá Strana
1455, Bzince pod Javorinou, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Roman Magál, nar. 20.6.1972,
trvale bytom Hrubá Strana 1455, Bzince pod Javorinou, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Roman Magál, nar. 20.6.1972, trvale bytom Hrubá Strana 1455, Bzince
pod Javorinou.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Andrej Jaroš so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01
Trenčín, značka správcu S373.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.
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II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Andrej Jaroš so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01
Trenčín, značka správcu S373.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.

IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave
zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, ako aj prešetriť a preskúmať na čo boli
použité finančné prostriedky z úverov a pôžičiek uvedených dlžníkom v zozname záväzkov, respektíve aký majetok
bol za tieto finančné prostriedky obstaraný a zároveň preskúmať odporovateľnosť všetkých právnych úkonov dlžníka,
pri ktorých možno dôvodne predpokladať, že týmito bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku týchto právnych úkonov.
Prvú vyššie uvedenú správu je správca povinný predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie, druhú
podrobnú písomnú správu v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze
veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom období je správca povinný vždy do
desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu pravidelné podrobné správy o
priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu
majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
38K/42/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
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z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
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 zák. č. 7/2005 Z.z.).
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 zák. č. 7/2005 Z.z.)
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.
Okresný súd Trenčín dňa 24.8.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K020173
Spisová značka: 40K/24/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Mariana Lukáčiková, nar.
19.02.1981, trvale bytom 913 05 Ivanovce 79, uznaný za malý, ktorého správcom Mgr. Bohuslav Gelatka so sídlom
kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1582, o návrhu správcu na určenie
paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi Mgr. Bohuslavovi Gelatkovi so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S1582, sa priznáva paušálna odmena vo výške 497,91 eura. Vo zvyšnej časti sa návrh správcu zamieta.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
správcovi Mgr. Bohuslavovi Gelatkovi so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S1582, paušálnu odmenu vo výške 497,91 eura, a to z preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom na
účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 48/2015.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je
určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom
konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
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V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je
určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom
konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku
ďalej ako CSP). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 365 ods. 1
CSP).
Okresný súd Trenčín dňa 25.8.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K020174
Spisová značka: 25K/29/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Buchta, nar. 01.07.1961, Hospodárska
77, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Ján Buchta, nar. 01.07.1961, Hospodárska 77, 917
01 Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.8.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K020175
Spisová značka: 25R/3/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dopravné stavby, a.s., IČO: 36 834 921,
Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sa, vložka č. 10670/B, o povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: Dopravné stavby, a.s., IČO: 36 834 921, Námestie sv. Michala
171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Mariána Dobiša, so sídlom kancelárie: Farská 30, 949 01
Nitra.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osobe,
c)
prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie majetku vlastníctve dlžníka, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu
g)
urobenie akéhokoľvek právneho úkonu nad rámec bežnej obchodnej činnosti, ktorý ukracuje záujmy
veriteľov na uspokojení ich pohľadávok
h)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa § 10 ods. 1 ZKR
i)
uzatvorenie
zmluvy,
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dlžník zaviaže
peňažné
nepeňažné
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k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu
v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 30.000 eur, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov
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f)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu
g)
urobenie akéhokoľvek právneho úkonu nad rámec bežnej obchodnej činnosti, ktorý ukracuje záujmy
veriteľov na uspokojení ich pohľadávok
h)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa § 10 ods. 1 ZKR
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako šiestich mesiacov
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže na plnenie s hodnotou nad 30.000 eur,
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu
v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 30.000 eur, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov
dlžníka schválených správcom,
l)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe, ktoré predstavuje čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
m)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
n)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ustanovenia § 124 ods. 7 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vrátane
uznania záväzku učineného v rámci konania o určenie popretej pohľadávky
o)
uznanie akejkoľvek dohody o urovnaní
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa
neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. 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.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. 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. 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. 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. Ak sú
pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa na
prihlášku prihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so
zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom
možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
Účastník môže uplatniť
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť
uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o
dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa
náležitosti
námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.8.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K020176
Spisová značka: 25K/16/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavol Zmeko, nar. 24.09.1971, 5183 Banka 921 01,
správcom ktorého je Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 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, Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01
Trnava, paušálnu odmenu vo výške 796,65 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.8.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K020177
Spisová značka: 25K/29/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Denisa Horváthová, nar. 01.09.1992,
Neded č. 39, 925 85 Neded, správcom ktorého je JUDr. Alena Kaplanová, so sídlom kancelárie: Nám. 1. mája 14,
921 01 Piešťany, o návrhu správcu na udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu, takto
rozhodol
Súd u d e ľ u j e správcovi JUDr. Alene Kaplanovej, so sídlom kancelárie: Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany,
súhlas na vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, a to hnuteľnej veci - osobné motorové vozidlo, zn.
Peugeot 307 AC kombi, šedá metalíza, EČ: SA983BX, rok výroby 2005, palivo NM, obsah 1560 cm3, ojazdené,
počet najazdených km: 194 897, súpisová hodnota 2 750,00 eur, zapísané ako súpisová zložka č. 3;
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.8.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K020178
Spisová značka: 25K/24/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eva Berešíková, nar. 20.12.1975,
Hviezdoslavova 31, Cífer, správcom ktorého je JUDr. Jozef Dostál, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79, 905 01
Senica, o návrhu úpadcu na odvolanie správcu, takto
rozhodol
Súd návrh úpadcu na odvolanie správcu, JUDr. Jozefa Dostála, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79, 905 01 Senica,
zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.8.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K020179
Spisová značka: 25K/31/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrej Krajčovič, nar. 22.08.1984, P.O.BOX
98, 920 01 Hlohovec, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Andrej Krajčovič, nar. 22.08.1984, 920 01
Hlohovec.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.8.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K020180
Spisová značka: 25K/33/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Judita Kovácsová, nar. 02.04.1982, Hlavná
ulica 280/74, 930 13 Trhová Hradská, 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 tunajšiemu súdu dňa 15.08.2016, a to tak, že:
doloží dvojmo zoznam majetku s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, pričom pred prvý list
zoznamu majetku vloží podpísané 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 podpísané 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 podpísané vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov, ktorého
vzor je uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky, inak súd návrh navrhovateľa - dlžníka odmietne.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.8.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K020181
Spisová značka: 25K/21/2010
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ALTAJA s.r.., IČO: 44
523 823, Hlavná 14, Šaľa, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 25400/T,
správcom ktorého je: JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, o návrhu
nadobúdateľa pohľadávky: SHER HOLDING LTD, Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town,
Tortola, BVl, o povolenie vstupu do konania, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a: SHER HOLDING LTD, Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola,
BVl, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho podania doručeného súdu dňa
15.08.2016, a to tak, že:
§
doloží plnú moc, ku ktorej bude pripojené osvedčenie (apostila) v zmysle článku 3 a 4 Dohovoru o
zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín zo dňa 5.10.1961.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.8.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K020182
Spisová značka: 36K/34/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Jana Klimeková, bytom 9.mája 322/25,
922 03 Vrbové, správcom majetku ktorého je Ing. Lucia Sandtner, PhD., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 477,
905 01 Senica, uznesením č.k.: 36K/34/2015 - 112 zo dňa 21.06.2016, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
27.06.2016, zrušil
prespravodlivosti
nesplnenie Slovenskej
predpokladov
na podľa
konkurz.
Vydávakonkurz
Ministerstvo
republiky
zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Jana Klimeková, bytom 9.mája 322/25,
922 03 Vrbové, správcom majetku ktorého je Ing. Lucia Sandtner, PhD., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 477,
905 01 Senica, uznesením č.k.: 36K/34/2015 - 112 zo dňa 21.06.2016, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
27.06.2016, zrušil konkurz pre nesplnenie predpokladov na konkurz.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.07.2016.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.8.2016
JUDr. Vanda Drobná, vyššia súdna úradníčka
K020183
Spisová značka: 25NcKR/2/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Dr. Ursula Miller, nar. 24.07.1963, Betliarska 22,
851 07 Bratislava, o návrhu správcu na jeho odvolanie, takto
rozhodol
Súd návrh správcu Ing. Petra Veselovského, so sídlom kancelárie: A. Bernoláka 6, Ružomberok, na jeho odvolanie z
funkcie z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie 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.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.8.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K020184
Spisová značka: 36K/16/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľudmila Cervanová, narodená
15.10.1979, Mateja Bela 4661/4, 921 01 Piešťany, právne zastúpená Mgr. Ing. Marián Galbavý, Piešťanská 3, 917 01
Trnava, správcom majetku ktorého je JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 909 01 Skalica,
o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 909 01
Skalica, odmenu vo výške 165,97 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 233,35 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov
vo výške 399,32 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg.
D19 42/2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
súde, ktorý napadnuté auznesenie
vydal. O
sťažnosti
rozhoduje
súdwebovom
prvej inštancie
spravidla bez nariadenia
o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
sídle: www.justice.gov.sk
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
25 je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia

rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
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rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
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 25.8.2016
JUDr. Vanda Drobná, vyšší súdny úradník
K020185
Spisová značka: 2NcKR/1/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Mgr. Zdena Klačanská, nar. 21.9.1966, bytom 029
56 Zákamenné č. 997 správcom ktorého je: JUDr. Gabriela Bírošová so sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, Žilina,
v časti o oddlžení dlžníka, takto
rozhodol
Dlžníka Mgr. Zdena Klačanská, nar. 21.9.1966, bytom 029 56 Zákamenné č. 997, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii/.
Okresný súd Žilina dňa 25.8.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K020186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Gic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 5, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/27/2016/S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

A.
Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci / súbor vecí
č.
Popis
súpisnej
hnuteľnej
položky
veci
majetku

01.

02.

Stav

Súpisová
Výlučné
hodnota Deň
vlastníctvo
majetku v zápisu
úpadcu
eurách

Osobné
motorové
vozidlo
EČ:
KE856EN,
továrenská
značka:
Škoda
Fabia
Combi,
Používaný 1/1
druh
karosérie:
AC kombi,
kategória:
M1,
celková
hmotnosť:
1615 kg.
Osobné
motorové
vozidlo
EČ:
KE755JT,
továrenská
značka:
Hyundai
Santa Fe, Používaný 1/1
druh
karosérie:
AC kombi,
kategória:
M1,
celková
hmotnosť:
2570 kg.

Deň
Dôvod
zaradenia zápisu

Sporný zápis

2.600 €

Vec
patriaca do
majetku
12.07.2016 12.07.2016 úpadcu v
Nesporný zápis.
čase
vyhlásenia
konkurzu

10.500 €

Sporné do výšky 8.298,48 eur, rovnajúcej
sa príspevku poskytnutému úpadcovi
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
Vec
Košice, na základe jeho rozhodnutia zo
patriaca do
dňa 30.03.2015, č.
majetku
KE1/SPPK/SOC/2015/114174-0011; v
12.07.2016 12.07.2016 úpadcu v
prospech ktorého svedčia pochybnosti
čase
sporného zápisu (príspevok bol priznaný
vyhlásenia
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o
konkurzu.
peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov).

B.
Č. súpisnej
Typ súpisnej Celková
položky
položky
suma
majetku

03.

Peňažná
pohľadávka

663,88 €

Mena Dlžník

Euro

Okresný súd
Košice I, IČO: 31
944 515, Štúrova

Právny dôvod vzniku
Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu,
pripísaná na účet súdu dňa 12.05.2016, ev.

Súpisová
hodnota
majetku v
eurách

Sporný
zápis

663,88 €

Nesporný
zápis

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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944 515, Štúrova
pripísaná na účet súdu dňa 12.05.2016, ev.
29, 040 01 Košice. ako položka denníka D19-121/2016.

zápis

V Košiciach, dňa 26.08.2016.
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714 úpadcu.

K020187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Daniel Brezoňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Vysočana 730/1G, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/37/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/37/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie čísla účtu
JUDr. Martina Poláčková, so sídlom kancelárie: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, správca úpadcu Ing. Daniel
Brezoňák, nar. 17.10.1965, bydlisko I. Vysočana 730/1G, 971 01 Prievidza, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného
konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK68 1111 0000 0015 0051 9049
Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Martina Poláčková, správca

K020188
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka
Celková suma pohľadávky: 5078,75, eur-; dlžník: HORNEX, a.s.
IČO: 35 802 570, Agátová 4D, 841 01 Bratislava;
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právny dôvod vzniku: Zmluva o dielo č. pod1655/2014/OK; OF03102014
súpisová hodnota majetku: 5.078,75 €
dôvod zapísania majetku: majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67
ods.1 ZKR
deň zapísania majetku: 22.8.2016

Peňažná pohľadávka
Celková suma pohľadávky: 4450,98, eur-; dlžník: HORNEX, a.s.
IČO: 35 802 570, Agátová 4D, 841 01 Bratislava;
právny dôvod vzniku: Zmluva o dielo č. pod1655/2014/OK; OF05112014
súpisová hodnota majetku: 4.450,98 €
dôvod zapísania majetku: majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67
ods.1 ZKR
deň zapísania majetku: 22.8.2016

Peňažná pohľadávka
Celková suma: 5.676,26, eur-; dlžník: HORNEX, a.s.
IČO: 35 802 570, Agátová 4D, 841 01 Bratislava;
právny dôvod vzniku: Zmluva o dielo č. pod1655/2014/OK; OF01122014
súpisová hodnota majetku: 5.676,26 € dôvod zapísania majetku: majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do
súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods.1 ZKR
deň zapísania majetku: 22.8.2016

Peňažná pohľadávka
Celková suma: 2.743,70, eur-; dlžník: HORNEX, a.s.
IČO: 35 802 570, Agátová 4D, 841 01 Bratislava;
právny dôvod vzniku: Zmluva o dielo č. pod1655/2014/OK; OF01042014
súpisová hodnota majetku: 2.743,70 €
dôvod zapísania majetku: majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67
ods.1 ZKR
deň zapísania majetku: 22.8.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Peňažná pohľadávka
Celková suma: 2.882,00, eur-; dlžník: Redizon s.r.o.
IČO: 47 769 599, Čierne 1190, 023 13 Čierne;
právny dôvod vzniku: OPF2020140001
súpisová hodnota majetku: 2.882,00 €
dôvod zapísania majetku: majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67
ods.1 ZKR
deň zapísania majetku: 22.8.2016

Peňažná pohľadávka
Celková suma: 4.200,00, eur-; dlžník: Redizon s.r.o.
IČO: 47 769 599, Čierne 1190, 023 13 Čierne;
právny dôvod vzniku: OF04102014
súpisová hodnota majetku: 4.200,00 €
dôvod zapísania majetku: majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67
ods.1 ZKR
deň zapísania majetku: 22.8.2016

Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1.800,00, eur-; dlžník: Redizon s.r.o.
IČO: 47 769 599, Čierne 1190, 023 13 Čierne;
právny dôvod vzniku: OPF2020140004
súpisová hodnota majetku: 1.800,00 €
dôvod zapísania majetku: majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67
ods.1 ZKR
deň zapísania majetku: 22.8.2016

Peňažná pohľadávka
Celková suma: 7.605,00, eur-; dlžník: Redizon s.r.o.
IČO: 47 769 599, Čierne 1190, 023 13 Čierne;
právny dôvod vzniku: OF06112014
súpisová hodnota majetku: 7.605,00 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôvod zapísania majetku: majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67
ods.1 ZKR
deň zapísania majetku: 22.8.2016
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1.659,70 eur-; dlžník: Okresný súd Žilina
právny dôvod vzniku: Uznesenie OS Žilina zo dňa 18.8.2016 – Poukázanie preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu na účet správy podstaty
súpisová hodnota majetku: 1.659,70, €
dôvod zapísania majetku: majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67
ods.1 ZKR
deň zapísania majetku: 24.8.2016

K020189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LAMIA spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternicova 7, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 347 801
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/8/2016 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/8/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 6K/8/2016 - 65 zo dňa 30.06.2016, zverejneným v Obchodnom
vestníku 131/2016 vydanom dňa 08.07.2016, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: LAMIA spol. s r.o., so sídlom
Veternicova 7, 841 05 Bratislava, IČO: 31 347 801 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LAMIA
spol. s r.o., so sídlom Veternicova 7, 841 05 Bratislava, IČO: 31 347 801 bol vyhlásený́ konkurz na majetok úpadcu
LAMIA spol. s r.o., so sídlom Veternicova 7, 841 05 Bratislava, IČO: 31 347 801 ( ďalej len „ Úpadca“ ) a do funkcie
správcu ustanovil: KRIVANKON k.s., zn. správcu: S 1704, so sídlom kancelárie: Trnavská cesta 74/B, 821 02
Bratislava.
Správca týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 11.10.2016 o 10.00 hod v kancelárii
správcu: Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava s nasledujúcim programom:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu
Voľba veriteľského výboru
Rozhodovanie o výmene správcu
Záver schôdze

V Bratislave, dňa 26.08.2016
KRIVANKON k.s., správca S 1704
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K020190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Chovancová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 342, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.1.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K/2/2014 S 1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/2/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Andrea Chovancová, nar. 26.01.1976, Horná Štubňa č. 342, 038
46 Horná Štubňa (ďalej len „Úpadca“) týmto správca zverejňuje návrh konečného rozvrhu oddelenej podstaty pre
zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. a žiada oddeleného veriteľa o schválenie rozvrhu v lehote v
lehote najneskôr 20 dní od zverejnenia:

Všeobecná
konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty Úpadcu

časť

Dňa 26.7.2016 bol v Obchodnom vestníku OV 143/2016 zverejnený správcov zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku pre zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
(ďalej len „Slovenská sporiteľňa, a.s.“ alebo „zabezpečený veriteľ“). Rozvrh správca vyhotovil ku dňu 25.8.2016 a je
tvorený zo speňaženého majetku Úpadcu zaradeného do oddelenej podstaty Úpadcu, konkrétne z výťažku zo
speňaženia nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Turčianske Teplice, obci Horná Štubňa, katastrálne územie
Horná Štubňa, vedené Okresným úradom Turčianske Teplice - katastrálny odbor na LV 764 ako:
A/ Pozemky
1) zastavané plochy a nádvoria – parcela registra „C“ KN evidované pod par. č. 376/1 o výmere 535 m2
2) zastavané plochy a nádvoria – parcela registra „C“ KN evidované pod par. č. 376/2 o výmere 47 m2
B/ Stavby
1) rodinný dom so súpisným č. 342, ktorý je postavený na parc. č. 376/1
2) hospodárska budova, ktorá je postavená na parc. č. 376/2

Vyššie uvedené nehnuteľnosti sa nachádzali v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, preto boli v rámci BSM
vysporiadané súdnym zmierom schváleným Okresným súdom v Martine sp.zn. 15C/4/2015-21 na pojednávaní
konanom dňa 1.4.2015 a to tak, že každá strana nadobudla do vlastníctva ideálnu jednu polovicu (1/2) predmetných
nehnuteľností.
Úpadca v rámci konkurzu nedisponoval iným zisteným majetkom, ktorý by podliehal zápisu do súpisu majetku
oddelenej podstaty.

Rozvrhová
Konečného rozvrhu výťažku zo oddelenej podstaty

časť
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Celkové príjmy oddelenej podstaty predstavujú sumu 12.670,84 €, pričom suma vo výške 3.608,22 € je určená na
uspokojenie pohľadávok proti podstate (špecifikované vyššie) a suma vo výške 9.062,62 € je určená na čiastočné
uspokojenie zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.

Plnenie je teda nasledovné:
·

pohľadávky proti podstate, patriace do oddelenej podstaty :

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin

1.790,86 €

Dražby a aukcie, s.r.o.

1.817,36 €

SPOLU

3.608,22 €

·

zabezpečený veriteľ:

Por. č.

Veriteľ

Zistená suma

%

Uspokojenie

1

Slovenská sporiteľňa a.s.

73.568,88 €

12,32

9.062,62 €

* Plnenie bude veriteľovi zaokrúhľované na eurocenty nadol.

Prílohy rozvrhu :
·
·

príloha č. 1) výpočet odmeny správcu v zmysle ust. § - u 20 ods. 1 Vyhlášky 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
príloha č. 2) Pohľadávky proti podstate rozpočítané ku konkrétnym súpisovým zložkám majetku

JUDr. Marína Gallová, správca

K020191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Fitosová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vydrany 470, 930 16 Vydrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2013 S 1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE IV. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA

Správca v konkurznom konaní: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, (ďalej
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Správca v konkurznom konaní: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, (ďalej
len „Správca“) vyhlasuje IV. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty úpadcu: Mária Fitosová v konkurze, sídlo: Vydrany 470, 930 16 Vydrany, dátum narodenia: 10.05.1960
(ďalej len „Úpadca“).

I.

Predmet predaja:

Hnuteľný majetok je zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu. Popis majetku úpadcu, ktorý je predmetom
tejto ponuky, bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 147/2013 zo dňa 01.08.2013 pod. č.: K013632. Ide
o nasledovné hnuteľné veci:

·

nákladné motorové vozidlo Mercedes Benz 316 CDI KA 4025, EČ DS977AX, VIN WDDB9036631R288683,
farba biela, súpisová hodnota: 3.800 EUR, (ďalej len ,,Hnuteľný majetok”).

1. Hnuteľný majetok nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) a je uvedená v súpise všeobecnej
podstaty pri súpisovej zložke majetku a predstavuje sumu: 3.800 EUR.

2. Predaj hnuteľného majetku sa uskutočňuje podľa ust. § 92 ods. 1, písm. d) ZoKR zorganizovaním ponukového
konania.

I.

Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:

V IV. kole verejného ponukového konania nie je určená výška najnižšej ponúknutej odplaty za predaj Hnuteľného
majetku. Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponúkaného majetku, ako aj úplné znenie podmienok verejného
ponukového konania si záujemca môže vyžiadať telefonicky u Správcu na tel. č.: 033/2933333, príp. mailom na
adrese: nano@akko.sk.

I.

Termín a miesto na predkladanie ponúk:

Záväzné ponuky na odkúpenie Hnuteľného majetku sa predkladajú na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ing. Pavol
Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom
„Konkurz – Mária Fitosová neotvárať“ .Ponuka musí obsahovať:

·
·
·

Návrh kúpnej ceny číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o
výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,
Doklad o úhrade celku kúpnej ceny na účet v banke: č. účtu: 2629805817/1100, vedený v Tatra banke, a.s.,
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho
preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je ním
overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia uhradenej kúpnej ceny.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do dňa 20.08.2016 (vrátane) do 15.00 hod. Pre dodržanie lehoty
doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie Správcu, nie dátum
podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového
konania predložiť len jednu ponuku a predloženú ponuku nemožno meniť ani vziať späť.

Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.

IV.

Termín a miesto otvárania obálok

Predložené obálky s ponukami na odkúpenie Hnuteľného majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese:
Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, dňa 21.08.2016 o 10:00 hod., o čom
Správca vyhotoví zápisnicu.

V.

Lehota na vyhodnotenie ponúk:

Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 7 dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto lehote zároveň
oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom budú zložené sumy vrátené
do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote zároveň Správca vyzve víťaza verejného ponukového
konania na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

VI.

Iné skutočnosti:

V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa
pokynu správcu, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej
ceny. Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť verejné
ponukové konanie ako neúspešné.

Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli správcu: 26.08.2016

K020192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEMA INVEST, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 5669/114, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 476 668
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 1K/45/2014 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/45/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uloženie záväzného pokynu na speňaženie

Listom zo dňa 08.08.2016 ktorý mi bol doručený dňa 10.08.2016 udelil zástupca veriteľov úpadcu TEMA INVEST,
a.s., Osloboditeľov 5669/114, 066 01 Humenné, IČO: 36 476 668, ktorým je veriteľ MEDIUM Trade spoločnosť
s ručením obmedzeným, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov, na základe žiadosti správcu JUDr. Jozefa Jaroščáka ml.
zo dňa 27.07.2016 záväzný pokyn na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty –
·
·
·
·
·
·
·

Hnuteľná vec – nákladné vozidlo AVIA, EČ: HE060AS, farba modrá, druh karosérie BA valníková, VIN:
L009998.
Hnuteľná vec – nákladné vozidlo FORD EBB NAS, EČ:HE087AE, farba biela, druh karosérie BB skriňová
furgon, VIN: WF0LXXGBVLSU45898.
Hnuteľná vec – nákladné vozidlo SUZUKI JIMNY FJB43V, EČ: HE501AL farba modrá metalíza, druh
karosérie BA skriňová, VIN: JSAFJB43V00110487.
Hnuteľná vec – osobné vozidlo ŠKODA OCTAVIA COMBI 1U SEASVX01FM5, EČ:HE155AP, farba
strieborná metalíza svetlá, druh karosérie AC kombi, VIN: TMBGP21UX42925306.
Hnuteľná vec – nákladné vozidlo KIA SORENTO JC, EČ:HE606AR, farba čierna, druh karosérie BB
skriňová dodávková, VIN: KNEJC521855362921.
Hnuteľná vec – nákladné vozidlo špeciálne , EČ:HE150AM, farba oranžová, druh karosérie BA cisternová
ADR, VIN: L005473.
Hnuteľná vec – nákladné vozidlo HYUNDAI SANTA FE CM/C5D54/A51AZ1, EČ:HE799BR farba biela, druh
karosérie BB skriňová , VIN: KMHSH81WP8U276181

a to formou verejného ponukového konania a za podmienok uvedených v žiadosti správcu zo dňa 27.07.2014.

K020193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FERRZASTAV SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 775 703
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 18R/1/2015 S 1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
18R/1/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spávca konkurznej pdstaty úpadcu FERZASTAV SK, s.r.o., IČO: 36 775 703, Závodská cesta 3911/24, 010 01
Žilina, JUDr. Eva Plichtová, PhD., týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods.3) zákona o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že po
základnej prihlasovacej lehote na prihlasovanie pohľadávok §28 ods. 2) ZoKR boli dňa 25.8.2016 v konkurznom
konaní 18R/1/2015 do kancelárie správcu doručené súhrnné prihlášky nezabezpečených pohľadávok veriteľa:
Imrich Bujna, Zástavecká 371, Rosice Česká Republika, IČO: 65 796 641 v počte 6ks v celkovej výške
prihlásenej sumy 30 483,00 Eur, ktoré správca zapísal v súlade s ustanovením § 31 ods.1) „ZoKR“ do zoznamu
pohľadávok pod číslom 35/2 až 35/7.
a veriteľa
Mgr. Rastislav Otruba, Kvačalova 1227/55, 010 01 Žilina, IČO: 46 974 245 v počte 2 ks v celkovej výške
prihlásenej sumy 750,00 Eur, ktoré správca zapísal do zoznamu pohľadávok pod číslom 36/1 a 36/2.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Eva Plichtová, PhD.,

K020194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO - AZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 797 541
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/43/2015S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/43/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o výsledku dražby organizovanej správcom
podľa § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s § 92 ods. 6 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
s primeraným použitím § 24 ods. 9 Zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
A. Označenie správcu organizujúceho dražbu
a) Obchodné
meno/meno a JUDr. Erik Bilský, správca úpadcu AUTO - AZ s.r.o. v konkurze, so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 35 797 541
priezvisko
b)
Sídlo
kancelárie
Pekárska 11, 917 01 Trnava
správcu
c) IČO

40 046 966

d) Zapísaný

Zoznam správcov MS SR pod číslom S1477

B. Miesto vykonania dražby
Pekárska 11, 917 01 Trnava
C. Dátum vykonania dražby
25. augusta 2016
D. Čas vykonania dražby
Otvorenie dražby o11:00 hod. a ukončenie dražby o 11:15 hod.
E. Kolo dražby
Prvé kolo dražby
F. Predmet dražby
Predmetom dražby je súbor nehnuteľností a ich súčasti a príslušenstvo, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území
Záhorská Bystrica, obec Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV, a to:
a. nehnuteľnosti zapísané na Liste vlastníctva č. 3747 vo výlučnom vlastníctve úpadcu AUTO – AZ s.r.o., a to:
b. parc. č. 2738/5, parcela registra "C", orná pôda o výmere 792 m2;
c. parc. č. 2738/14, parcela registra "C", zastavané plochy a nádvoria o výmere 321 m2;
d. parc. č. 2738/16, parcela registra "C", orná pôda o výmere 915 m2;
e. stavba – MTP pneuservis obj., prevádzková budova
so súpisným č. 7976, postavená na parc. č. 2738/14;
f.
nehnuteľnosť zapísaná na Liste vlastníctva č. 5807 v spoluvlastníckom podiele úpadcu AUTO – AZ s.r.o.
o veľkosti 5/8, a to:
g. parc. č. 2738/3, parcela registra "C", orná pôda o výmere 129 m2.
Predmet dražby je zapísaný do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Tatra banka, a. s., Hodžovo
námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 81/2016 zo dňa 28.04.2016.
G. Opis predmetu dražby a jeho stavu
Stavba – MTP pneuservis obj., prevádzková budova,
súpisné č. 7976, na parc. č. 2738/14:
Samostatne stojaca budova, ktorá sa nachádza mimo zastavaného územia obce BA – m. č. Záhorská Bystrica. Budova je v
súčasnosti využívaná ako autoservis a pneuservis. Objekt je nepravidelného tvaru, nepodpivničený, jednopodlažný, v časti
administratívy dvojpodlažný s pultovou strechou a strešnou krytinou s trapézového plechu. Prístup k objektu je z miestnej
komunikácie – ulica Záhumenská - parcela č. 2737 ( list vlastníctva k danej parcele nezaložený ). Ide o stavbu v rovinatom
teréne. Budova je napojená na verejný vodovod, elektrické NN rozvody, verejnú kanalizáciu a plynovod. Z dispozičného
hľadiska sa na prízemí nachádza zádverie + schodisko, kotolňa, dve dielne – autoservis a sklad pneumatík. V administratívnej
časti na poschodí sa nachádza chodba, kancelária, šatňa a hygienické zázemie pre zamestnancov a návštevníkov budovy.

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

37

Obchodný vestník 169/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.09.2016

časti na poschodí sa nachádza chodba, kancelária, šatňa a hygienické zázemie pre zamestnancov a návštevníkov budovy.
Nosná zvislá konštrukcia objektu je z oceľovej konštrukcie, výplňové steny sú z tehlového muriva, priestor skladu je opláštený
sendvičovým zateplenými panelmi z pozinkovaného plechu. Nosná vodorovná konštrukcia je vyhotovená z priehradových
oceľových nosníkov s krytinou zo
sendvičových pozinkovaných panelov. Základy sú z betónových pätiek a pásov s vodorovnou izoláciou. Klampiarske
konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Povrchové úpravy podláh sú z lešteného betónu, v administratívnej časti je povrchová
úprava podlahy z keramickej časti. Okná sú plastové s izolačným. Dvere
sú hladké plné s oceľovou zárubňou. Garážové vráta do autoservisu sú hliníkové segmentové s elektrickým pohonom.
Vonkajšia povrchová úprava stien je na báze umelých omietok v kombinácii s obkladom z trapézového plechu, vnútorná
povrchová úprava stien je z vápennej omietky. V hygienickom zázemí budovy sú steny obložené keramickým obkladom.
Objekt je vykurovaný pomocou plechových panelových radiátorov, zdroj vykurovania je plynový kotol. Ohrev TÚV je pomocou
samostatného zásobníka. V objekte je inštalovaný zabezpečovací a kamerový systém. V objekte sú osadné vzduchotechnické
rozvody. Vertikálna komunikácia medzi poschodiami v administratívnej časti budovy je pomocou dvojramenného schodiska s
povrchovou úpravou z keramickej dlažby. Doklady o veku stavby sa zachovali. Na základe kolaudačného rozhodnutia bola
stavba postavená v roku2005. Životnosť objektu je stanovená na 80 rokov.
Pozemky na parc. č. 2738/3 (LV č. 5807), parc. č. 2738/5, parc. č. 2738/14 a parc. č. 2738/16 (LV č. 3747) v katastrálnom
území Záhorská Bystrica, obec BA – m. č. Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV:
Pozemky sú rovinaté a umiestnené mimo zastavaného územia obce. Z inžinierskych sieti je v danom mieste vybudovaný
elektrický rozvod, vodovodný rad, stl. plynovod a verejná kanalizácia. V okolí nehnuteľností je zastávka MHD. Z hľadiska
hodnotenia kvality životného prostredia sa jedná o lokalitu s bežným hlukom od dopravy. Z hľadiska polohy sa jedná o polohu
obytnú.
Súčasti a príslušenstvo:
Oplotenie pozemkov má výplň z poplastovaného pletiva a oceľových stĺpov, základy sú vyhotovené z monolitického betónu
okolo stĺpov. Celková dĺžka 141,0 m, výšky 1,8 m, zrealizovaný v roku 2005. V plote sú osadené plotové vrátka a vráta.
Predpokladaná životnosť plotu je stanovená na 50 rokov.
Vodovodná prípojka k objektu dl. 10,0 m je napojená na miestny vodovodný rad. Podľa predložených dokladov vodovodná
prípojka bola zrealizovaná v roku 2005. Predpokladaná životnosť prípojky je stanovená na 50 rokov.
Kanalizačná prípojka k objektu dl. 55,0 m je napojená na verejnú kanalizáciu. Podľa predložených dokladov kanalizačná
prípojka bola zrealizovaná v roku 2005. Predpokladaná životnosť prípojky je stanovená na 50 rokov.
Elektrická prípojka k objektu dl. 10,0m je napojená na elektrickú NN sieť. Podľa predložených dokladov elektrická prípojka bola
zrealizovaná v roku 2005. Predpokladaná životnosť prípojky je stanovená na 50 rokov.
Plynová prípojka k objektu dl. 10,0 m je napojená na stl. plynovod. Podľa predložených dokladov plynová prípojka bola
zrealizovaná v roku 2005. Predpokladaná životnosť prípojky je stanovená na 50 rokov.
Spevnená plocha je vyhotovená z monolitického betónu, bola zrealizovaná v roku 2005. Predpokladaná životnosť je stanovená
50 rokov.
Vodomerná šachta je betónová s oceľovým poklopom. Podľa predložených podkladov bola zrealizovaná v roku 2005.
Predpokladaná životnosť je stanovená na 50 rokov.
Odlučovač ropných látok sa nachádza na prípojke kanalizácie, ktorá vedie z objektu. Podľa predložených podkladov bol
zrealizovaný v roku 2005. Predpokladaná životnosť je stanovená na 50 rokov.
H. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na Liste vlastníctva č. 3747 katastrálne územie Záhorská Bystrica, obec Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica,
okres Bratislava IV, sú zapísané nasledovné ťarchy:
Záložné právo v prospech Tatra banka a.s., (IČO 00 686 930) na stavbu súp.č.7976 MTP pneuservis obj.,prevádzková budova
na parc.č.2738/14 a pozemky registra C KN parc.č.2738/5, 2738/14, 2738/16, podľa V-11309/12 zo dňa 08.08.2012
Záložné právo v prospech Tatra banka a.s., (IČO 00 686 930) na stavbu súp.č.7976 na parc.č.2738/14 a pozemky registra C
KN parc.č.2738/5, 2738/14, 2738/16, podľa V-3303/13 zo dňa 20.03.2013.
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, IČO: 30807484, na pozemky reg.
CKN p.č. 2738/5, 2738/14, 2738/16 a stavbu s.č. 7976 na pozemku p.č. 2738/14, podľa Ex 1439/15 zo dňa 17.7.2015, (súdny
exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-14232/15
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Golden eyes 3D agency, s.r.o., IČO: 36647756 na pozemky reg. CKN p.č.
2738/5,14,16 a na stavbu s.č. 7976 na pozemku reg. CKN p.č. 2738/14 podľa exekučného príkazu
EX 166/2015-11 zo dňa 9.7.2015 (súdny exekútor JUDr. Peter Juhás), Z-15281/15
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, IČO: 30807484, na pozemky reg.
CKN p.č. 2738/5, 2738/14, 2738/16 a stavbu s.č. 7976 na pozemku p.č. 2738/14, podľa Ex 1440/15 zo dňa 31.7.2015, (súdny
exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-15513/15
Exekučné záložné právo v prospech Heleny Horváthovej (nar. 18.08.1953) na pozemky registra C KN parc. č. 2738/5,14,16 a
na stavbu so súp. č. 7976 na pozemku registra C KN parc. č. 2738/14, podľa exekučného príkazu č. EX 126/2015-19 zo dňa
14.08.2015 (súdny exekútor JUDr. Hugo Hýbal), Z-15988/15.
Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Trnava na pozemky reg. CKN parc. č. 2738/5, 2738/14, 2738/16 a na
stavbu s.č. 7976 na pozemku p.č. 2738/14, podľa rozhodnutia č.20587335/2015 právoplatné dňa 26.8.2015, Z-16338/15
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na pozemky registra C KN parc.
č. 2738/5, 2738/14, 2738/16 a na stavbu so súpis. č. 7976, postavenú na parc. č. 2738/14, podľa exekučného príkazu č. Ex
1667/15 zo dňa 3.9.2015 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-17676/15.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na pozemky registra C KN parc.
č. 2738/5, 2738/14, 2738/16 a na stavbu s.č. 7976 na parc. č. 2738/14, podľa exekučného príkazu č. Ex 1894/15 zo dňa
23.10.2015 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-21258/15
Daňové záložné právo v prospech Hlavné mesto SR Bratislava na pozemky reg. C KN parc. č. 2738/5, 2738/14, 2738/16 a na
stavbu s.č. 7976 na pozemku p.č. 2738/14, podľa rozhodnutia č.1/15/227790-22/58/881659 zo dňa15.10.2015, vykonateľné
dňa 15.10.2015, právoplatné dňa 23.11.2015, Z-21380/15
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na pozemky registra C KN parc.
č. 2738/5, 2738/14, 2738/16 a na stavbu s.č. 7976 na parc. č. 2738/14, podľa exekučného príkazu č. Ex 1961/15 zo dňa
11.11.2015 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-21985/15
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, IČO: 30807484, na pozemky parc.č. 2738/5,
2738/14, 2738/16 a na stavbu súpis.č. 7976 na parc.č. 2738/14, podľa exekučného príkazu EX 2272/15 zo dňa 22.01.2016
(súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-1875/16
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, IČO: 30807484, na pozemky parc.č. 2738/5,
2738/14, 2738/16 a na stavbu súpis.č. 7976 na parc.č. 2738/14, podľa exekučného príkazu EX 2271/15 zo dňa 22.01.2016
(súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-1884/16
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(súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-1884/16
Rozhodnutie o zriadení daňového záložného práva v prospech Daňového úradu Trnava na stavbu MTP pneuservis obj.,
prevádzkova budova, s.č. 7976 na parc.č. 2738/14 a pozemky registra C KN parc.č.2738/5, 2738/14, 2738/16 podľa
rozhodnutia102460522/2016 zo dňa 29.01.2016 vykonateľné 22.02.2016, právoplatné dňa 08.03.2016, Z-4009/16.
Na Liste vlastníctva č. 5807 katastrálne územie Záhorská Bystrica, obec Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica,
okres Bratislava IV, sú zapísané nasledovné ťarchy:
Záložné právo v prospech Tatra banka a.s., (IČO 00 686 930) na pozemok registra C KN parc.č.2738/3 v podieli 5/8 podľa
V-11309/12 zo dňa 08.08.2012 Záložné právo v prospech Tatra banka a.s., (IČO 00 686 930) na pozemok registra C KN
parc.č.2738/3 v podieli 5/8, podľa V-3303/13 zo dňa 20.03.2013.
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava (IČO 30 807 484) na pozemok
registra C KN parc.č.2738/3 v podiele 5/8 podľa exekučného príkazu č.EX 794/14 zo dňa 13.06.2014 (súdny exekútor Mgr.
Anna Michnicová), Z-11891/14.
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, IČO: 30807484, na pozemky reg.
CKN p.č. 2738/3 v podiele 5/8, podľa Ex 1439/15 zo dňa 17.7.2015, (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-14232/15
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Golden eyes 3D agency, s.r.o., IČO: 36647756 na podiel 5/8 k pozemku
reg. CKN p.č. 2738/3 podľa exekučného príkazu EX 166/2015-11 zo dňa 9.7.2015 (súdny exekútor JUDr. Peter Juhás),
Z-15281/15
Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, IČO: 30807484, na pozemky reg.
CKN p.č. 2738/3 v podiele 5/8, podľa Ex 1440/15 zo dňa 31.7.2015, (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-15513/15
Exekučné záložné právo v prospech Heleny Horváthovej (nar. 18.08.1953) na pozemok registra C KN parc. č. 2738/3 v podiele
5/8, podľa exekučného príkazu č. EX 126/2015-19 zo dňa 14.08.2015 (súdny exekútor JUDr. Hugo Hýbal), Z-15988/15.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na pozemok registra C KN parc.
č. 2738/3, v podiele 5/8, podľa exekučného príkazu č. Ex 1667/15 zo dňa 3.9.2015 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová),
Z-17676/15.
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na pozemok registra C KN parc.
č. 2738/3, v podiele 5/8, podľa exekučného príkazu č. Ex 1894/15 zo dňa 23.10.2015 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová),
Z-21258/15
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na pozemok registra C KN parc.
č. 2738/3, v podiele 5/8, podľa exekučného príkazu č. Ex 1961/15 zo dňa 11.11.2015 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová),
Z-21985/15
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, IČO: 30807484, na podiel 5/8 k pozemku
parc.č.2738/3, podľa exekučného príkazu EX 2272/15 zo dňa 22.01.2016 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-1875/16
Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, IČO: 30807484, na podiel 5/8 k pozemku
parc.č.2738/3, podľa exekučného príkazu EX 2271/15 zo dňa 22.01.2016 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-1884/16
Exekučné záložné práva vyhlásením konkurzu zanikli, pretože v zmysle ustanovenia § 48 prvá veta ZKR sa začaté
exekučné konania vyhlásením konkurzu zastavujú a v zmysle ustanovenia § 167 ods. 3 Zákona č. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) exekútori porušili svoju povinnosť do siedmich dní
od zastavenia exekúcie oznámiť príslušnému okresnému úradu zrušenie exekučného záložného práva.
Speňažením predmetu dražby - zaplatením ceny dosiahnutej vydražením zanikajú ostatné zabezpečovacie záložné
práva v zmysle § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.
I. Odhad ceny predmetu dražby

Všeobecná hodnota predmetu dražby bola určená znaleckým posudkom č. 180/2016 zo dňa 30.06.2016, ktorý vypracoval Ing.
Maroš Murčinko, znalec pre odbor: stavebníctvo, odvetvie: pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, vo výške
608.000,00 €.

J. Najnižšie podanie
Najnižšie podanie nebolo urobené, pretože sa nedostavil žiadny účastník dražby.
K. Označenie licitátora
a) Meno a priezvisko

JUDr. Erik Bilský, správca úpadcu ADIMEX, s.r.o. v konkurze
so sídlom Fadrusova 21, 841 01 Bratislava, IČO: 36 238 279

b) Sídlo kancelárie

Pekárska 11, 917 01 Trnava

c) IČO

40 046 966

d) Zapísaný

Zoznam správcov MS SR pod číslom S1477

V Trnave dňa 25.08.2016
JUDr. Erik Bilský
správca úpadcu AUTO – AZ s. r. o. v konkurze

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prvá metropolitná, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kladnianska 20, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 961 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2014 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby
č. 082/2016
v zmysle § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.

Miesto, dátum a čas vykonania dražby:
Miesto dražby:

Modrý salónik na prízemí MAGNUS hotela, Považská 1706/35, 911 01 Trenčín

Dátum dražby:

25.08.2016

Čas vykonania dražby:

16:30 hod. – 16:37 hod.

Označenie dražby:
prvá dražba

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Prievidza, obec Podhradie, katastrálne územie Podhradie, zapísané
Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor na LV č. 995, a to konkrétne:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

rekreačná chata so súpisným číslom 536 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra "C" č.
1520/22 o výmere 93 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra "C" č. 1520/20 o výmere 30 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty,
pozemok parcely registra "C" č. 1520/21 o výmere 170 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty,
pozemok parcely registra "C" č. 1520/22 o výmere 93 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra "C" č. 1520/23 o výmere 98 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra "C" č. 1520/34 o výmere 108 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra "C" č. 1520/35 o výmere 19 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra "C" č. 1520/36 o výmere 10 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra "C" č. 1520/37 o výmere 58 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok parcely registra "C" č. 1520/43 o výmere 158 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty,
(ďalej len ako „predmet dražby“).
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Práva a záväzky na predmete dražby:
a. Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou priameho predaja podľa P-1186/14,
b. Poznamenáva sa Uznesenie Okresného súdu Prievidza č. 7C/144/2014 o zákaze nakladať
s nehnuteľnosťami podľa P—1299/14,
c. Záložné právo v prospech EuroFinancovanie, s.r.o. (IČO: 44 731 906), Nové záhrady I 13/A, 821 05
Bratislava okrem parc. č. 1520/43 podľa V-4235/13,

Opis predmetu dražby/ opis stavu predmetu dražby:
Rekreačná chata so súp. č. 536, postavená na parc. č. 1520/22, kat. územie Podhradie
Rekreačná chata je situovaná v chatovej oblasti v lokalite Sekaniny. Ide o murovanú čiastočne podpivničenú stavbu
s využitím podkrovia. Prístup k chate je zabezpečený po spevnenej asfaltovej komunikácii z obce Lehota pod
Vtáčnikom. Chata je postavená s dobrým dispozičným riešením a použitými stavebnými materiálmi a luxusným
vybavením. Spĺňa podmienky pre kvalitné bývanie a využívanie pre účely bývania ako rodinný dom s celoročným
obývaním, s dobrou dostupnosťou. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 2007.

Dispozičné riešenie:
Podzemné podlažie je prístupné po spevnených plochách z vonkajšej strany chaty. Z prednej časti je vchod do
podpivničenia, kde sa nachádza sauna, v zadnej časti sa nachádza chemická úpravovňa vody.
Zastavaná plocha 1. PP je 34,44 m2.

Dispozične 1. NP pozostáva zo zádveria, chodby, kuchyne s obytnou miestnosťou s krbom a sociálneho zariadenia.
Zastavaná plocha 1. NP je 91,87 m2.

Podkrovie dispozične pozostáva z chodby, troch obytných izieb a dvoch sociálnych zariadení.
Zastavaná plocha Podkrovia je 76,41 m2.

Technicko-konštrukčné riešenie:
Rekreačná chata je murovaná z presných porfixových tvárnic v hr. 30 cm, zateplená polystyrénom a obložená
dreveným obkladom. Je zabezpečená zabezpečovacím kamerovým zariadením proti vlámaniu a proti požiaru.
Vykurovanie je elektrické s rozvodmi cez krb s uzavretou vložkou situovaným v obytnej miestnosti na I. NP. Toto
podlažie je prístupné po drevených schodoch. Podlaha v kuchyni je keramická dlažba, v obývacej miestnosti je
drevená podlaha. Obklad a dlažba v sociálnom zariadení je keramická, batérie pákové, nachádza sa tam sprchový
kút, WC a umývadlo. V kuchyni sa nachádza rohová drevená kuchynská linka so zabudovanou chladničkou a
mrazničkou. Sporák je elektrický s keramickou platňou, k dispozícií je aj odsávač pár.
Podkrovie je prístupné po drevených schodoch. V jednom sociálnom zariadení sa nachádza WC, bidet, umývadlo a
sprchový kút, v druhom sa nachádza rohová vaňa s tryskami, WC, bidet a umývadlo. Balkón je drevený o výmere
cca 5 m2. Okná sú euro okná s vonkajšími drevenými okenicami. Podlahy sú drevené, ako aj obklad stropu s
viditeľnými trámami. Chata má vlastný zdroj vody prostredníctvom vŕtanej studne a je nadštandardne vybavená.
V súvislosti s prístupom do chaty bolo nutné realizovať investície ako je prístupový most cez potok a spevnenie
oporného múra potoka. Ako drobná stavba je drevený zastrešený altánok s krbom a osvetlením. Podpivničenie je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oporného múra potoka. Ako drobná stavba je drevený zastrešený altánok s krbom a osvetlením. Podpivničenie je
prístupné po spevnených plochách z vonkajšej strany chaty. Z prednej časti je vchod do podpivničenia, kde sa
nachádza sauna s patričným vybavením, v zadnej časti sa nachádza chemická úpravovňa vody. Časť so saunou
má podlahu z keramickej dlažby, drevené obklady stien, euro okná. Vykurovanie je elektrické. Elektroinštalácia je
svetelná motorická. Steny sú obložené dreveným obkladom. V časti úpravovne vody je podlaha betónová s
poterom. Vnútorné omietky sú hladké. Dvere sú z dreveného masívu.

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:
Altánok bez súpisného čísla, nezapísaný na LV
Ide o drobnú stavbu, ktorou je drevený zastrešený altánok s krbom a osvetlením. Bol daný do užívania v roku 2007.
Zastavaná plocha altánku je 35,75 m2.

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 54/2016 zo dňa 06.04.2016, vyhotoveným súdnym
znalcom Ing. Petrom Villantom:
84.300,- EUR (slovom: osemdesiatštyritisíctristo EURO)

Označenie dražobníka:
Obchodné meno:
Sídlo:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

46141 341

IČ DPH:

SK 2023250229

Zapísaná:

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. : 72494/B

Licitátor:

JUDr. Jana Živická, nar.: 15.03.1984, Cintorínska 53, 968 01
Nová Baňa

Cena dosiahnutá vydražením:

84.300,- EUR (slovom: osemdesiatštyritisíctristo EURO)

V Bratislave, dňa 25.08.2016
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K020196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Odehnal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.4.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2015 - S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č. 8
Druh súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky majetku:
Zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - za jún
2016 - v sume 332,67 € a zaúčtované kladné úroky za mesiac jún 2016 - k 30.06.2016 v sume 0,07 €.
Súpisová hodnota majetku: 332,74 €
Dôvod zapísania do súpisu:
Majetok nadobudnutý úpadcom počas konkurzu: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Deň zapísania do súpisu: 07.07.2016

Položka č. 9
Druh súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky majetku:
Zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - za júl
2016 - v sume 415,56 € a zaúčtované kladné úroky za mesiac júl 2016 - k 31.07.2016 v sume 0,09 €.
Súpisová hodnota majetku: 415,65 €
Dôvod zapísania do súpisu:
Majetok nadobudnutý úpadcom počas konkurzu: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Deň zapísania do súpisu: 08.08.2016
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K020197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IDEX, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinovo námestie 8, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 160 680

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/27/2014 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/27/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh z oddelenej
podstaty.
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca konkurznej podstaty úpadcu IDEX, s.r.o. v konkurze, so sídlom Pribinovo
námestie 8, 971 01 Prievidza, IČO : 46 160 680, oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej
podstate zabezpečeného veriteľa IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., so sídlom Štetinova 4, 811 06 Bratislava, IČO :
36 745 804, v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZKR). Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
uvedeného zabezpečeného veriteľa.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
V zmysle § 96 ods. 4 ZKR sa námietkou poradia pohľadávky proti podstate 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 sp. zn. správcu 40K/27/2014 S1562 a je
možné doň nahliadať po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 0907 317 505, prípadne mailom na
adrese babela@slovanet.sk v úradných hodinách v sídle správcu.
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K020198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Medina Tours s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 918/2, 924 02 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 766 085
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Miletičova 5B, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/67/2013 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/67/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Obchodná spoločnosť Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom Bajkalská 22, 821 09
Bratislava, IČO: 47166142, sídlo kancelárie: Miletičova 5B, 821 08 Bratislava správca majetku úpadcu
Medina Tours s.r.o., v konkurze, so sídlom Hlavná 918/2, 924 02 Galanta, IČO: 35 766 085, v konkurznom konaní
vedenom Okresným súdom Bratislava I, sp. zn.: 6K/67/2013, týmto na základe záväzného pokynu príslušného
orgánu Okresného súdu Bratislava I, v uznesení sp. zn. 6K/67/2013 - 531 zo dňa 06.06.2016, v zmysle ustanovenia
§ 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZKR“), vyhlasuje
II. kolo Verejného ponukového konania
na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, s týmito podmienkami :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I. Predmet speňaženia
1. Predmetom speňaženia sú hnuteľné veci evidované v majetku úpadcu, ktoré tvoria všeobecnú podstatu,
a ktoré sú evidované v Súpise majetku úpadcu ako všeobecná podstata por. č. 1 a 2 (ďalej spolu aj ako
„Hnuteľná vec“ a/alebo „Hnuteľné veci“).

II. Všeobecné podmienky ponukového konania
1. Hnuteľné veci sa predávajú v stave „ako stoja a ležia“ a záujemca si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky z vád predmetu speňaženia proti správcovi a/alebo proti podstate. Na vyžiadanie správca poskytne
záujemcovi bližšie informácie o Hnuteľnej veci, resp. Hnuteľných veciach, ktoré sú predmetom ponuky.
Hnuteľné veci sa predávajú v zmysle záväzného pokynu jednotlivo, resp. aj ako súbor vecí, za najvyššiu
ponúknutú cenu, minimálne vo výške 80% zapísanej aktuálnej súpisovej hodnoty každej súpisovej zložky
majetku.
1. Záujemcovia o obhliadku predmetu speňažovania si dohodnú termín obhliadky so správcom vopred, a to
telefonicky na čísle: 0917 500 897, 0903 978 626. Dohodnutý termín obhliadky bude potvrdený e-mailovou
správou na emailovú adresu záujemcu.
1. Ponuka musí byť doručená najneskôr do 15.00 hod., v 7. kalendárny deň odo dňa zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku, do sídla kancelárie správcu na adresu Slovenská konkurzná
a reštrukturalizačná, k.s., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava.
1. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 3. tohto článku, sa nebudú považovať za
riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené.
1. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie – II.
kolo - 6K/67/2013 – neotvárať!“. Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu
ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
1. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani
vziať späť.

III. Povinné náležitosti ponuky záujemcu
1. Každá ponuka záujemcu musí obsahovať :
· označenie záujemcu:
v prípade fyzických osôb – nepodnikateľov: meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, a ako príloha fotokópia
občianskeho preukazu záujemcu
v prípade fyzických osôb - podnikateľov: meno a priezvisko, obchodné meno, IČO, bydlisko, miesto
podnikania, a ako príloha fotokópia živnostenského listu záujemcu nie staršia ako 30 dní odo dňa podania
ponuky
v prípade právnických osôb: obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, a ako príloha fotokópia výpisu z
obchodného registra záujemcu nie staršieho ako 30 dní odo dňa podania ponuky
·

označenie predmetu kúpy – musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v súpise majetku určeného na
predaj,
· návrh kúpnej ceny - doklad o poukázaní zálohy na kúpnu cenu vo výške 80 % zo súpisovej hodnoty
majetku, o ktorý má záujemca záujem v prospech účtu úpadcu zriadený v Československej obchodnej
banke, a. s., 4019490714/7500 (IBAN: SK64 7500 0000 0040 1949 0714).
· doklad preukazujúci finančné krytie na úhradu zostatku kúpnej ceny (výpis z účtu, vinkulácia),
· číslo účtu pre účely vrátenia zálohy, alebo spôsob vrátenia zaplatenej zálohy na kúpnu cenu v prípade,
ak bude záujemca v ponukovom konaní neúspešný.
1. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu z
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu z
obchodného registra.

IV. Vyhodnotenie ponúk
1. Správca vyhodnotí ponuky nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty na podávanie ponúk a vyhotoví sa o
tom úradný záznam, ktorý predloží príslušnému orgánu, ktorým je Okresný súd Bratislava I, na vedomie.
Každý veriteľ má právo byť prítomný pri otváraní obálok s predloženými ponukami.
1. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu, ktorá musí byť minimálne vo výške 80 % súpisovej hodnoty príslušnej súpisovej zložky
majetku. Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú vyzvaní správcom na zvýšenie ponúk. Víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto v správcom určenej lehote ponúkne vyššiu cenu.
1. Ak by bola cena neprimerane nízka, správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
1. Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na účet úpadcu, pričom musí byť v
celosti pripísaná v prospech účtu v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Správca si v kúpnej zmluve vymieni
výhradu vlastníctva, t. j. kupujúci sa stane vlastníkom Hnuteľnej veci, resp. Hnuteľných vecí až uhradením
kúpnej ceny v celosti. Až po uhradení kúpnej ceny je kupujúci oprávnený protokolárne prevziať Hnuteľnú
vec, resp. Hnuteľné veci. Registrácia zmeny vlastníka a držiteľa Hnuteľnej veci, resp. Hnuteľných vecí na
príslušnom ODI sa uskutoční až po uhradení kúpnej ceny za Hnuteľnú vec, resp. Hnuteľné veci kupujúcim
a po protokolárnom prevzatí Hnuteľnej veci, resp. Hnuteľných vecí kupujúcim.
1. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne
uzavrieť zmluvu alebo ponúknutú cenu neuhradí včas podľa pokynu správcu (v lehote nie kratšej ako 5
kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu), má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto
záujemcovi vo výške 10% z ponúknutej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej podstaty úpadcu. Zmluvnú
pokutu je možné započítať s prijatou zálohou v zmysle týchto podmienok v učenej výške.
V Bratislave dňa 26.08.2016
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.

K020199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rosnička Slovakia, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 89, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 814 918
Obchodné meno správcu:
AB restructuring k.s.
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/2/2016 S1611
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka Rosnička Slovakia, a. s. v reštrukturalizácii, so sídlom Kopčianska 89, 851 01Bratislava,
IČO: 35 814 918
podľa ustanovenia § 128, ods. 5) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej ZKR) č. 7/2005 Z.z. v aktuálnom
znení
Miesto konania: Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava
Dátum konania: 25.08.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Začiatok konania: 10,00 hod.
Prítomní:
- Ing. Marek Závodský, štatutárny orgán predkladateľa plánu
- členovia veriteľského výboru:

Jana Vašková, Bidovce
Bartolomej Vaško, Bidovce
NIKITA, s.r.o., Bratislava

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Stanovisko veriteľského výboru k reštrukturalizačnému plánu – verzia 1
3. Záver

AD 1.
Otvorenie druhého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal predseda veriteľského výboru,
NIKITA, s.r.o., so sídlom v Bratislave, IČO: 35 948 523, pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach
podľa príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
AD 2.
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že dlžník v zmysle ustanovení § 143 predložil dňa 11.08.2016 návrh
reštrukturalizačného plánu – verzia 1 predsedovi a taktiež všetkým členom veriteľského výboru. V zmysle § 144,
ods. 1 veriteľský výbor rozhodne do 15 dní od predloženia reštrukturalizačného plánu o schválení alebo zamietnutí
plánu. Ak má veriteľský výbor k návrhu plánu výhrady, môže určiť predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní
na jeho prepracovanie.
Predkladateľ plánu informoval prítomných veriteľov o základnej štruktúre reštrukturalizačného plánu a veritelia
predkladali pripomienky k jednotlivým častiam a uspokojeniu skupín veriteľov.
Vzhľadom na priebeh rokovania veriteľského výboru vyzval následne predseda veriteľského výboru na hlasovanie
o vrátení návrhu reštrukturalizačného plánu – verzia 1 na prepracovanie a o určení lehoty na predloženie
prepracovaného reštrukturalizačného plánu podľa pripomienok a návrhov členov veriteľského výboru.
Hlasovanie:
ZA:

3 veritelia –

Vašková Jana, Bidovce
Vaško Bartolomej, Bidovce
NIKITA, s.r.o., Bratislava

PROTI:

nikto

ZDRŽAL SA:

nikto

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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UZNESENIE č. 02-VV-8R/2/2016
Veriteľský výbor predložený návrh reštrukturalizačného plánu – verzia 1 vracia predkladateľovi plánu na
prepracovanie. Veriteľský výbor určuje predkladateľovi plánu lehotu 15 dní na prepracovanie
reštrukturalizačného plánu v zmysle pripomienok členov veriteľského výboru.
AD 3.
Na záver rokovania sa prítomní dohodli na nasledovných termínoch predloženia reštrukturalizačného plánu
a konania nasledovného zasadnutia veriteľského výboru. Druhé zasadnutie veriteľského výboru ukončil o 10,30
hod. jeho predseda, veriteľ NIKITA, s.r.o., so sídlom v Bratislave, IČO: 35 948 523, ktorý prítomným poďakoval za
ich účasť, pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatého uznesenia
02-VV-8R/2/2016 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128, ods (5) ZKR v Obchodnom vestníku.
V Bratislave, 25.08.2016
...........................................................
predseda veriteľského výboru
NIKITA, s.r.o.
zastúpený: Zdenko Plank

K020200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TECHNOLIVING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 619 321
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Krkošková
Sídlo správcu:
Révová 7, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2013 - S 1605
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

OPRAVA
Dňa 24.08.2016 bol v Obchodnom vestníku č. 164/2016 uverejnený oznam o zvolaní schôdze veriteľov, ktorá
sa mala uskutočnisť dňa 08.09.2016 9:00 hod. v sídle kancelárie správcu. Z dôvodu dodržania zákonnej
lehoty podľa § 34 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pôvodne ustanovený ternín schôdze veriteľov sa ruší a
zvoláva sa schôdza veriteľov za podmienok podľa nižšie uvedeného:
Zvolanie schôdze veriteľov
Správca JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, so sídlom kancelárie: Révová 7, 811 02 Bratislava v súlade s
ustanovením § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto
zvoláva druhú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 19.09.2016 o 9:00 hod. v sídle kancelárie správcu
na Révovej 7, 811 02 Bratislava s nasledovným programom schôdze:
1.
2.
3.
4.

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

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

K020201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Zachariáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatno 64, 951 91 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1982
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: Mário Zachariáš, nar. 11.06.1982, bytom
Zlatno č. 64, 951 91 Hosťovce, zast. Mgr. Janou Hoksovou, advokátkou so sídlom J. Kalinčiaka 13, 951 87
Volkovce, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu vedeného pod sp. zn.
31K/18/2016 S1719 nahliadať v kancelárii správcu na adrese SNP 56, 934 01 Levice, a to každý pracovný deň
v úradných hodinách od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod., vždy len po predchádzajúcom
dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421905948699 alebo prostredníctvom e-mailu na
levice@gbkr.sk . Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania
sa.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K020202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Zachariáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatno 64, 951 91 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1982
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: Mário
Zachariáš, nar. 11.06.1982, RČ: XXXXXX/XXXX , bytom Zlatno č. 64, 951 91 Hosťovce, (ďalej len „Úpadca“), Vám
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 31K/18/2016 zo dňa 11.08.2016 (ďalej len „Uznesenie“)
súd vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a za správcu ustanovil G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor: Mário Zachariáš, born 11.06.1982, residency at Zlatno č. 64, 951 91 Hosťovce, Slovak republic (hereinafter
the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court Nitra, proc. no: 31K/18/2016 dated
as of August 11, 2016 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the trustee G & B
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. was appointed.

Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.08.2016.

This resolution became valid and enforceable on 12th August 2016.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the creditor
can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights become extinct
after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct
the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K020203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: L E H O R, spol. s r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská 16, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 754 524
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 6R/1/2016 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z PRVÉHO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
dlžníka L E H O R, spol. s r.o. „v reštrukturalizácii“, IČO: 35 754 524, so sídlom Lietavská 16, 851 06
Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 18022/B (ďalej aj
len ako „Dlžník“) konanej v zmysle ust. § 127 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“)
Spisová značka súdneho spisu:

6R/1/2016

Spisová značka správcovského spisu:

6R/1/2016 - S1668

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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16.08.2016
11:30 hod.

Miesto konania:

Budova MEDIAHAUS, 1. poschodie
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

Program:

1. Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Prejednanie Žiadosti Dlžníka o predĺženie lehoty
4. Zisťovanie stanovísk členov veriteľského výboru
5. Záver

Prítomní:
·
·
·
·

Mgr. Veronika Hetényiová, správca Dlžníka (ďalej aj len ako „Predseda schôdze“ alebo „Správca“),
Sberbank Slovensko, a. s., IČO: 17 321 123, so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava,
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., IČO: 35 730 978, so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava,
ČSOB Leasing, a.s., IČO: 35 704 713, so sídlom Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava.

1. Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru
Prvé zasadnutie veriteľského výboru (ďalej aj len ako „VV“) otvoril Správca o 11:30 hod.. Správca privítal
prítomných členov VV a oboznámil ich s programom prvého zasadnutia VV, ktorým je voľba predsedu veriteľského
výboru.
Správca súčasne členov VV informoval o princípoch fungovania VV podľa ust. § 127 a nasl. ZoKR, v zmysle
ktorých:
·
·
·
·

Ďalšie zasadnutie VV zvoláva podľa potreby člen VV alebo Správca.
Člen VV je povinný konať v spoločnom záujme všetkých veriteľov prihlásených pohľadávok. Za výkon
funkcie má člen VV nárok na úhradu trov, ktoré preukázateľne vynaložil pri výkone svojej funkcie; tieto trovy
vo výške schválenej VV platí Dlžník.
Činnosť VV riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia VV. Člen VV si môže písomným
plnomocenstvom zvoliť zástupcu; pravosť podpisu člena VV musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
Písomnosti určené VV sa doručujú na adresu predsedu VV. Ak sa písomnosť nepodarí predsedovi VV
doručiť, možno písomnosť doručiť na adresu ktoréhokoľvek člena VV.

1.1. Uznášaniaschopnosť veriteľského výboru
Správca vzhľadom na prítomnosť 3 členov VV skonštatoval uznášaniaschopnosť VV v súlade s ust. § 128 ods. 2
ZoKR.

1.2. Väčšina hlasov potrebná na prijatie uznesení
Správca informoval prítomných členov VV, že podľa ust. § 128 ods. 2 ZoKR každý člen VV má pri hlasovaní 1 hlas,
pričom na prijatie uznesenia VV je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov VV. V prípade rovnosti
hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok. Na prvom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok. Na prvom
zasadnutí VV je na prijatie uznesenia VV potrebný súhlas 2 členov VV.

2. Voľba predsedu veriteľského výboru
2.1. Voľba predsedu veriteľského výboru – Sberbank Slovensko, a. s.
Následne Správca pristúpil k voľbe predsedu VV, pričom za predsedu VV navrhol obchodnú spoločnosť Sberbank
Slovensko, a. s., IČO: 17 321 123, so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava.
HLASOVANIE:
·
·
·

Sberbank Slovensko, a. s., IČO: 17 321 123, so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., IČO: 35 730 978, so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
ČSOB Leasing, a.s., IČO: 35 704 713, so sídlom Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava

- ZA
- ZA
- ZA

CELKOM:
·
·
·

za:
proti:
zdržal sa:

3 hlasy
0 hlasov
0 hlasov

UZNESENIE:
„Veriteľský výbor zvolil obchodnú spoločnosť Sberbank Slovensko, a. s., IČO: 17 321 123, so sídlom Vysoká 9, 810
00 Bratislava, za predsedu veriteľského výboru.“

2.2. Námietky
Správca vyzval prítomných členov VV na uplatnenie prípadných odôvodnených námietok proti voľbe predsedu VV.
Námietky proti voľbe predsedu VV členovia VV nevzniesli.

3. Prejednanie Žiadosti Dlžníka o predĺženie lehoty
Dlžník predložil žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu plánu o 30 dní v zmysle
ustanovenia § 143 ZoKR. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že lehota na popieranie pohľadávok veriteľov Dlžníka riadne
a včas prihlásených do reštrukturalizácie uplynula len nedávno, lehota pre podanie prípadných žalôb o určenie
popretých pohľadávok zo strany veriteľov ešte neuplynula. S prihliadnutím na skutočnosť, že zákon neumožňuje
zaradiť do plánu správcom popretú pohľadávku, pokiaľ veriteľ tejto pohľadávky neinicioval v zákonom ustanovenej
lehote incidenčné konanie o jej určenie, ako aj na normatívne pravidlo, že veritelia popretých pohľadávok v rozsahu
tohto popretia v zásade nemôžu vykonávať svoje hlasovacie práva pri hlasovaní o prijatí plánu, pričom definitívny
poznatok o rozsahu, obsahu a štruktúre záväzkov Dlžníka, ktoré majú byť predkladateľom do plánu zaradené ako aj
poznatok o výške hlasovacích práv jednotlivých účastníkov plánu zaradených v jeho záväznej časti do niektorej zo
skupín je s prihliadnutím na uvedené objektívne možné nadobudnúť až po uplynutí lehoty na podanie incidenčných
žalôb, nie je podľa názoru Dlžníka dobre možné plán predložiť v zákonom ustanovenej lehote.
Predseda VV dal o prednesenej a odôvodnenej žiadosti Dlžníka podľa ust. § 143 ZKR hlasovať.
HLASOVANIE:
·
·
·

Sberbank Slovensko, a. s., IČO: 17 321 123, so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., IČO: 35 730 978, so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
ČSOB Leasing, a.s., IČO: 35 704 713, so sídlom Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava
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CELKOM:
za:

3

proti:

0

zdržal sa:

0

UZNESENIE:
„Veriteľský výbor predlžuje v zmysle ust. § 143 ZKR na základe odôvodnenej žiadosti Dlžníka lehotu na predloženie
záverečného návrhu plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru o tridsať (30) dní.“

4. Zisťovanie stanovísk a požiadaviek členov VV
Predseda VV vyzval členov VV na prednesenie prípadných ďalších stanovísk a požiadaviek.
Veritelia požiadali o pristúpenie k hlasovaniu o prijatí uznesenia, na základe ktorého by všetky písomnosti určené
veriteľskému výboru, ako i komunikácia medzi jeho jednotlivými členmi môže prebiehať/sa môže doručovať aj
v elektronickej podobe.
HLASOVANIE:
·
·
·

Sberbank Slovensko, a. s., IČO: 17 321 123, so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., IČO: 35 730 978, so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
ČSOB Leasing, a.s., IČO: 35 704 713, so sídlom Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava

- ZA
- ZA
- ZA

CELKOM:
za:

3

proti:

0

zdržal sa:

0

UZNESENIE:
„Všetky písomnosti určené veriteľskému výboru, ako i komunikácia medzi jeho jednotlivými členmi môže
prebiehať/sa môže doručovať aj v elektronickej podobe.
Členovia VV ďalšie stanoviská nevzniesli a žiadne ďalšie pripomienky členovia VV nemali.

5. Záver
Zasadnutie VV skončené o 11:40 hod., protokolácia zápisnice skončená o 11:50 hod..

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sberbank Slovensko, a. s.
Predseda veriteľského výboru

K020204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RAMTEC s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 591 556
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9K/65/2009 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9K/65/2009
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – HNUTEĽNÝ MAJETOK
JUDr. Marek Radačovský, správca majetku úpadcu RAMTEC s.r.o. v konkurze so sídlom Štúrova 44, 040 01
Košice, IČO: 36 591 556, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I, spisová značka 9K/65/2009 týmto
v zmysle záväzného pokynu veriteľského výboru vyhlasuje ponukové konanie, na predaj jednotlivých súpisových
zložiek majetku, hnuteľných vecí:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ohýbačka mechanická TFS, poradové číslo: 2, hodnota súpisovej zložky: 2868,00 EUR, rok výroby: 2005,
stav opotrebovanosti: opotrebované
Zváračka For Mig 389, poradové číslo: 3, hodnota súpisovej zložky: 751,00 EUR, rok výroby: 2005, stav
opotrebovanosti: opotrebované
Zváračka For Mig 289, poradové číslo: 4, hodnota súpisovej zložky: 899,00 EUR, rok výroby: 2005, stav
opotrebovanosti: opotrebované
Pásová píla Bomar STG 120, poradové číslo: 5, hodnota súpisovej zložky: 200,00 EUR, rok výroby: 2006,
stav opotrebovanosti: opotrebované
Magnetická vŕtačka, poradové číslo: 6, hodnota súpisovej zložky: 100,00 EUR, rok výroby: 2004, stav
opotrebovanosti: opotrebované
Zváračka Matrix 250E, poradové číslo: 7, hodnota súpisovej zložky: 150,00 EUR, rok výroby 2006, stav
opotrebovanosti: opotrebované
Brúska pásová, poradové číslo: 8, hodnota súpisovej zložky: 2480,00 EUR, rok výroby 2005, stav
opotrebovanosti: opotrebované
Zváračka For Mig 289, poradové číslo: 9, hodnota súpisovej zložky: 120,00 EUR, rok výroby: 2006, stav
opotrebovanosti: opotrebované
Hydraulické nožnice, poradové číslo: 10, hodnota súpisovej zložky: 9538,00 EUR, rok výroby: 2003, stav
opotrebovanosti: nefunkčné

zaradených do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV č. 85/2010, dňa 05.05.2010, K012799, doplneného
o nové súpisové zložky majetku doplnením súpisu zverejneného v OV č. 105/2016, dňa 01.06.2016, K012799 (ďalej
aj „hnuteľný majetok“).
Hnuteľný majetok bude odpredaný na základe kúpnej zmluvy záujemcovi, ktorý v rámci ponukového konania
v súlade s nižšie uvedenými podmienkami predloží ponuku, ktorá bude obsahovať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu ponúkaného majetku musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená
správcovi v zalepenej obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú
záujemcovia povinní zasielať alebo osobne doručiť na adresu kancelárie správcu majetku úpadcu JUDr. Marek
Radačovský, správca, Žriedlová 3, 040 01 Košice tak, aby do kancelárie správcu boli doručené najneskôr do 15 dní
odo dňa vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a) u právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR nie staršia ako 3
mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu nie staršia ako 3 mesiace,
b) uvedenie, že ide o ponuku na odkúpenie konkrétnej hnuteľnej veci tak, ako je uvedená v doplnení súpisu
všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku vo vydaní Obchodného vestníka SR pod číslom OV
105/2016, dňa 01.06.2016 (K012799),
c) suma uvedená v eurách, ktorú záujemca ponúka na odkúpenie majetku,
d) záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
e) záväzná ponuka záujemcu musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného
registra alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne
osvedčené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky,
f) úspešný záujemca, s ktorým uzavrie správca majetku úpadcu kúpnu zmluvu, kupuje hnuteľný majetok tak ako
„stojí a leží“ a v stave v akom sa v súčasnosti nachádza,
g) úspešný záujemca bude povinný na svoje náklady odviesť predmet predaja z miesta uskladnenia do siedmich dní
odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých záväzných ponúk jedným záujemcom
správca prihliada na záväznú ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti, a v ktorej je suma za odkúpenie
hnuteľnej veci najvyššia. Uzavretie kúpnej zmluvy so záujemcom, ktorý predloží ponuku obsahujúcu najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu podlieha konečnému schváleniu veriteľským výborom.
Správca umožní jednu ohliadku predmetu ponukového konania, ktorá sa uskutoční na adrese Žriedlová 3, 040 01
Košice, dňa 08.09.2016 o 8:30 hod., pričom za účelom ohliadky je nutné vopred kontaktovať správcu na telefónnom
čísle: +421 905 695 831.

JUDr. Marek Radačovský, správca
V Košiciach dňa 25.8.2016

K020205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ŽS-EMZ, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 109/C, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 383 289
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/53/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/53/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu ŽS-EMZ, spol. s r.o., so sídlom
Račianska 109/C, 831 02 Bratislava, IČO: 31 383 289 v súlade s ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Račianska 109/C, 831 02 Bratislava, IČO: 31 383 289 v súlade s ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) zvoláva ďalšiu (v poradí druhú)
schôdzu veriteľov na deň 19.09.2016 o 10.00 hod., ktorá sa bude konať v sídle spoločnosti FARDOUS PARTNERS
správcovská, k.s., na adrese: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava. V prípade potreby bližších informácií je možné
kontaktovať správcu na e-mailovej adrese: spravcovska@fardouspartners.com, alebo na tel. č. +421 902 707 782.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezencia
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR
Rôzne
Záver

Pri prezencii veritelia predložia platný doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako
3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a platným
dokladom totožnosti.
V Bratislave, dňa 26.08.2016
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K020206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michlo Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuraľany 122, 935 64 Kuraľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/78/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/78/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
súpisová hodnota a mena: 88,22 €

V Nitre, dňa 26.08.2016

JUDr. Andrea Pállová, správca
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K020207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Surovčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1980
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/79/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/79/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s § 76 ods. 3 ZKR dopĺňa súpis všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové zložky:
Iná majetková hodnota:
Popis
Bezdôvodné obohatenie úpadcu
Bezdôvodné obohatenie úpadcu
Bezdôvodné obohatenie úpadcu
Bezdôvodné obohatenie úpadcu

Súpisová hodnota v €
350,- EUR
350,- EUR
350,- EUR
350,- EUR

SKP, k.s., správca

K020208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SILOINVEST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 732 780
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Luptáková
Sídlo správcu:
Mlynská 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/50/2014 S1687
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/50/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE 2 KOLO
JUDr. Viera Luptáková, IČO : 42326915, so sídlom kancelárie Mlynská 28, 040 01 Košice, správkyňa zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1687 (ďalej len „Správca“) ako konkurzný
správca úpadcu SILOINVEST s.r.o., Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, IČO : 31 732 780 (ďalej len „Úpadca“) na
základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 10. februára 2016 a podľa ust. § 92 ods. 1, písm. d) zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“)
vyhlasuje verejné ponukové konanie 2. kolo
na predaj majetku Úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č.
181/2015 zo dňa 22. septembra 2015, č. oznámenia: K020643, tak ako nasleduje :
Predmet predaja :
Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 181/2015 zo dňa 22.
septembra 2015, č. oznámenia: K020643, súpisová zložka č. 12 - hnuteľná vec: motorové vozidlo Renault
KANGOO 1,5 dCi, rok výroby 2008, VIN : VF1KC1EVF39640940, EČV : TV223CH, súpisová hodnota 4 400,00
€, dátum prvej evidencie vozidla: 21. mája 2008.
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Spôsob predaja:
Na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 10. februára 2016 podľa ust. § 92 ods. 1, písm. d) ZKR
a to formou verejného ponukového konania v 2. kole minimálne za 75 % súpisovej hodnoty. Úspešným
účastníkom ponukového konania v 2. kole sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Adresa na doručovanie ponúk:
JUDr. Viera Luptáková,
vierapohlova@yahoo.com

správca,

Mlynská

28,

040

01

Košice

Tel.:

+421 905 211

660,

e-mail:

Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk: ·
·

·

·

·
·
·
·
·

Predmetom predaja je motorové vozidlo Renault KANGOO 1,5 dCi, rok výroby 2008, VIN :
VF1KC1EVF39640940, EČV : TV223CH v stave akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca
nezodpovedá za jeho vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani funkčnosťou. Správca upozorňuje, že
predávané motorové vozidlo má vady;
Ponuka záujemcu musí byť doručená (osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu (Mlynská 28,
040 01 Košice) v lehote 15 (pätnásť) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí 15. (pätnástym) kalendárnym dňom o 15:00
hod. V prípade že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty
na najbližší pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote sa nebudú považovať za
včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty; takéto ponuky správca
odmietne ako oneskorené. Podobne správca odmietne aj neúplné ponuky;
Súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na konkurzný účet vedený vo VÚB, a.s., IBAN : SK58 0200 0000
0035 5175 8954, zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 30% zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny.
Zábezpeka musí byť pripísaná na uvedený bankový účet najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie
ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na účet, správca takúto ponuku
odmietne ako oneskorenú. Záujemca je povinný uviesť pri zložení zábezpeky v poznámke platby : „konkurz
30K/50/2014 – zábezpeka“;
Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s výrazným označením :
"PONUKOVÉ KONANIE KONKURZ 30K/50/2014 – neotvárať";
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca
prihliadať;
Riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani zobrať späť;
Speňažený majetok Úpadcu získa kupujúci bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s ust. § 93 ods. 2
ZKR;
Termín ohliadky motorového vozidla je možný podľa dohody na základe žiadosti adresovanej správcovi.

Záväzná ponuka musí obsahovať :
·

·
·
·
·
·
·

presné označenie záujemcu :
o v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov : meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého
pobytu,
o v prípade právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie : obchodné meno/názov,
IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania/sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané,
označenie predmetu kúpy,
návrh kúpnej ceny v EUR s DPH (Úpadca je registrovaným platiteľom DPH),
v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie : originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúceho
postavenie záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa : originál rodného listu alebo úradne osvedčená kópia rodného listu,
doklad preukazujúci zloženie zábezpeky vo výške najmenej 30% z ponúkanej kúpnej ceny (výpis z účtu,
príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie zábezpeky),
doklad preukazujúci finančné krytie na zaplatenie zostatku kúpnej ceny (výpis z účtu, vinkulácia, zmluva o
pôžičke, príp. iný doklad),
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číslo bankového účtu na ktorý má byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely ponukového
konania,
písomný a podpísaný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov
akceptuje), že záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude vyhodnotená ako víťazná,
následne neuzavrie kúpnu zmluvu alebo v lehote podľa tohto ponukového konania neuhradí kúpnu cenu,
čím poruší podmienky tohto ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom
zloženej zábezpeky, ktorá za uvedených podmienok bude správcom započítaná so zloženou zábezpekou.
Návrh dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú
písomne a/alebo e-mailom adresovaným na : vierapohlova@yahoo.com.
ponuka musí byť podpísaná záujemcom resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad, že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie

Vyhodnotenie ponúk :

·
·
·

·
·
·
·

Doručené ponuky správca predloží zástupcovi veriteľov, v neporušených obálkach, a to v lehote do 7 dní po
uplynutí lehoty na predkladanie ponúk;
O priebehu a výsledkoch vyhodnotenia riadne a včas doručených sa vyhotoví úradný záznam, ktorý
podpíše správca a zástupca veriteľov;
Víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu v tomto kole; ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní na
zvýšenie ponúk a v takom prípade sa víťazom ponukového konania v danom kole stane ten účastník, ktorý
v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu;
Správca uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku súčasne odsúhlasí ako
víťaznú aj zástupca veriteľov ako príslušný orgán. Záujemcom uhradená zábezpeka sa v danom prípade
započíta na čiastočnú úhradu kúpnej ceny. Lehota splatnosti kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej zmluvy;
Správca odovzdá úspešnému záujemcovi po úhrade celej ponúkanej kúpnej ceny kúpnu zmluvu a spíše s
ním záznam o odovzdaní predmetu ponukového konania. Všetky náklady spojené s odovzdaním a
prevzatím predmetu ponukového konania nesie úspešný záujemca;
Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zábezpeku v lehote najneskôr do 10 dní odo
dňa vyhodnotenia ponúk v tom ktorom kole na nimi oznámený bankový účet;
Správca má právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku a zároveň má správca právo odmietnuť všetky
predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu;

V Košiciach, dňa 26.augusta 2016
JUDr. Viera Luptáková, správca

K020209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Vetrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strhárska 480/113, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/58/2016 S1615
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/58/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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JUDr. Alexander Kasatkin LL.M., správca konkurznej podstaty úpadcu - Michal Vetrák, nar. 14.07.1990, bytom
Strhárska 480/113, 992 01 Modrý Kameň, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica v pracovných dňoch počas úradných
hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese, telefonicky na č.: 0903 600 007 alebo emailom: spravca@kasatkin.sk.
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.
správca

K020210
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, oznamuje, že
v konkurznom konaní vedenom vo veci úpadcu: Ondrej Sekerka, nar. 12. 7. 1954, Výpalisko 45, 940 02 Nové
Zámky, mu boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručené prihlášky veriteľa: Scania Finance Slovak
Republic s. r. o., IČO: 43 874 746, Diaľničná cesta 4570/2A, 903 01 Senec, ktorými si veriteľ v zastúpení prihlásil
pohľadávky v celkovej sume 7 264,16 € a 2 985,25 €, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod č. 40 a 41.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K020211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Tarry – Drevo Shop
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Motyčky 21, 976 02 Motyčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 749 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/25/2013 S 1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/25/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

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

Navrhovateľ dražby:
Obchodné meno:

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zapísaná v Zozname správcov vedenom MS SR pod č. S 1293
So sídlom:

Dolná 6, Banská Bystrica 974 01

IČO:

45 026 548

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

Monika Tarry – Drevo Shop
s miestom podnikania: 976 02 Motyčky 21
IČO: 44 749 651
evidovaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská
Bystrica pod. č. 620-29619

Dražobník:
Obchodné meno:

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
zapísaná v Zozname správcov vedenom MS SR pod č. S 1293

So sídlom:

Dolná 6, Banská Bystrica 974 01

IČO:

45 026 548

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

Monika Tarry – Drevo Shop
s miestom podnikania: 97602 Motyčky 21
IČO: 44 749 651
evidovaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská
Bystrica pod. č. 620-29619

Dátum konania dražby:

25.08.2016

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod.

Miesto konania dražby:

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

Poradové kolo dražby:

Tretie kolo dražby

Predmet dražby:
Pozemky:
Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m²

LV č.

Štát, Obec, Kat. územie

Spoluvl. podiel

563/18 KNC

Trvalé trávne porasty

400

204

Slovenská republika,
obec Krahule, k. ú. Krahule

1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis predmetu dražby:
Ide o pozemok v obci Krahule p. č. 563/18. Uvedený pozemok sa nachádza v extraviláne obce určenej na rekreáciu.
Pozemok je evidovaný ako trvalý trávny porast. Územný plán obce danú plochu rieši na vyšší stupeň využitia –
rekreačná zóna s možnosťou výstavby rekreačnej chaty. Ide o svahovitý pozemok v čase ocenenia značne
znehodnotený samonáletom nežiaducich drevín. Na pozemku nebola uskutočnená zo strany vlastníka žiadna
údržba ani starostlivosť. Do obce premáva prímestská doprava. Na pozemku nie sú privedené inžinierske siete –
voda, elektroinštalácia a miestna komunikácia. Miestnou obhliadkou nebola zistená vysoká hladina podzemnej vody
ani možnosť zátopového územia. Autobusová zastávka je vzdialená cca 400 m a obchod s potravinami cca 550 m.
Pozemok má možnosť napojenia na vodovod, elektro, plyn, kanalizáciu a miestnu komunikáciu.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Na liste vlastníctva č. 204 vedenom Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom, pre k. ú. Krahule,
sú v „ČASŤ C: ŤARCHY“ evidované nasledovné ťarchy, iné údaje a poznámky:
Por.č.:
Na pozemok sa zriaďuju vecné bremeno spočívajúce v oprávnení obce vstupovať na pozemok za
účelom údržby a opráv vodovodného, kanalizačného potrubia a elektrického kábla, ktoré sú tam uložené.
Iné údaje:

1 Žiadosť zo dňa 22.2.2008, Z 355/08

Poznámka:

Bez zápisu.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Meno znalca:

Ing. Miroslav Hric, Slaská 210, 965 04 Žiar nad Hronom

Znalecký posudok:

č. 96/2016

Dátum vyhotovenia znaleckého posudku:

26.04.2016

Všeob. cena stanovená znal. posudkom:

5.600,- EUR

Najvyššie podanie:
Označenie licitátorov:

Nebolo urobené ani najnižšie podanie.
Mgr. Zuzana Gregorová

Námietky proti priebehu dražby neboli vznesené.

V Banskej Bystrici dňa 25.08.2016

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty úpadcu
Monika Tarry – Drevo Shop

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Iveta Števčaťová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wuppertálska č. 9, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1967
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišo
Spisová značka správcovského spisu: 26K/6/2016 S 1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/6/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov od. 01.09.2016 nová adresa kancelárie
správcu na Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov, správca úpadcu: Iveta Števčaťová, nar. 02.12.1967, bytom
Wuppertálska č. 9, 040 23 Košice, v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“)
zvoláva opakovanú prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 22.09.2016 (štvrtok) o 12.30 hod.
v priestoroch novej kancelárie správcu na adrese Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov.
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu konkurznej podstaty a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ustanovenia § 36 ZKR
Rôzne, Záver

Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 12:00 hod. Veriteľ je povinný predložiť pri prezentácii doklad totožnosti,
právnické osoby originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu notársky overeným plnomocenstvom, resp. poverením na zastupovanie.
Advisors k.s.
správca

K020213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INVERTO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará tehelňa - areál areál, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 780 057
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3R/4/2014 S621
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3R/4/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu INVERTO, s.r.o., Stará tehelňa – areál, 038 52 Sučany, IČO 36780057
týmto vyhlasuje v zmysle § 92 ods.1, písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií, v znení
neskorších zmien
tretie kolo
verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu, ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu, ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty ako
hnuteľné veci a pohľadávky. Tento majetok sa speňažuje spoločne ako jeden súbor majetku.
Ku dňu vyhlásenia tohto verejného ponukového konania neuplatnila žiadna iná osoba žiadne právo voči uvedenému
majetku a preto majetok je vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1 ako nesporný. Majetok bol zapísaný do zoznamu
majetku, bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 115/2015 dňa 18.6.2015, č. zverejnenia K013714, č. zverejnenia
K013715 a dňa 7.10.2015 zverejnený v Obchodnom vestníku č. 192/2015.
Toto verejné ponukové konanie je vyhlásené v zmysle záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 25.8.2016.

Zoznam ponúkaného majetku

popis hnuteľnej veci

evidečné číslo miesto, kde sa vec nachádza

odhadná cena

účtovná cena

Cínová vlna

IM002

Inverto s.r.o., Sučany

230,87 EUR

5 000,00 €

PC zostava

IM003

Inverto s.r.o., Sučany

9,23 EUR

200,00 €

Upínací prípravok

IM004

Inverto s.r.o., Sučany

46,17 EUR

1 000,00 €

FARO meracia ruka

13001

INVERTO NV, Belgicko

461,74 EUR

10 000,00 €

Tovar – T-INV070913

T-INV070913

Inverto s.r.o., Sučany

0,83 EUR

18,00 €

Tovar – R-S-6k8-1%-0805

INV-002-683

Inverto s.r.o., Sučany

0,00 EUR

0,02 €

Tovar – IC-S-KSZ9021RL

INV-007-165

Inverto s.r.o., Sučany

155,99 EUR

3 378,24 €

Tovar – IC-S-TLC5946RHB

INV-006-817

Inverto s.r.o., Sučany

72,27 EUR

1 565,20 €

Tovar – RR-S-1k-1%-4x0603

INV-007-176

Inverto s.r.o., Sučany

8,61 EUR

186,41 €

Výrobky – A375 Tile uncalibrated

INV-010-328

Inverto s.r.o., Sučany

5 307,14 EUR

114 937,84 €

Výrobky – R-S-2K2-1%-0805

INV-003-042

Inverto s.r.o., Sučany

0,22 EUR

4,84 €

DZ-S-TS432ILT

INV-002-521

Inverto s.r.o., Sučany

0,01 EUR

0,20 €

IC-S-TS951ILT

INV-003-135

Inverto s.r.o., Sučany

0,00 EUR

0,01 €

DPS LEDBLOK-375-V4

INV-010-320

Inverto s.r.o., Sučany

7,16 EUR

155,09 €

GRILL 3 č.výkresu: 041

INV-011-249

Inverto s.r.o., Sučany

0,00 EUR

0,03 €

A375 FRAME V2 Flattened

INV-011-290

Inverto s.r.o., Sučany

20,37 EUR

441,22 €

R-S-47K-1%-0603

INV-003-094

Inverto s.r.o., Sučany

0,00 EUR

0,10 €

PCB-M610-LEDBLK-RHT-V3

INV-009-480

Inverto s.r.o., Sučany

0,31 EUR

6,70 €

FLAT CONN FM 2x7p 2.54mm

INV-010-472

Inverto s.r.o., Sučany

0,27 EUR

5,94 €

A375 excenter VER axis 10

INV-010-768

Inverto s.r.o., Sučany

2,21 EUR

47,88 €

LED-S-WHITE-TOP

INV-002-102

Inverto s.r.o., Sučany

0,06 EUR

1,29 €

C-S-50V-X-0603-1n

INV-002-193

Inverto s.r.o., Sučany

0,00 EUR

0,02 €

HEAD-DIL-20P-H-2,54-BOX-LOCK

INV-007-520

Inverto s.r.o., Sučany

0,11 EUR

2,48 €

ASS-PCB-M610-LEDBLK-LFT-V4

INV-009-690

Inverto s.r.o., Sučany

5,67 EUR

122,75 €

FLAT CONN FM 1x2p 2.54mm

INV-010-473

Inverto s.r.o., Sučany

0,05 EUR

1,10 €

FLAT CONN FM 1x4p 2.54mm

INV-010-474

Inverto s.r.o., Sučany

0,14 EUR

3,00 €

SW-SPMOM-GREEN ROUND

INV-010-477

Inverto s.r.o., Sučany

0,44 EUR

9,52 €

LED-RD-3MM-346

INV-000-005

Inverto s.r.o., Sučany

0,01 EUR

0,18 €

LED-S-GR-1206

INV-001-546

Inverto s.r.o., Sučany

0,01 EUR

0,17 €

CON-S-12P-F_TYCO-3MM

INV-002-450

Inverto s.r.o., Sučany

0,11 EUR

2,41 €

CON-S-10P-F_TYCO-3MM

INV-002-451

Inverto s.r.o., Sučany

0,11 EUR

2,46 €

IC-S-TMS320F2808PZA

INV-003-251

Inverto s.r.o., Sučany

2,44 EUR

52,80 €

FET-S-STD60NF06

INV-006-547

Inverto s.r.o., Sučany

0,18 EUR

3,80 €

HEAD-DIL-10P-2,54-BOX

INV-007-968

Inverto s.r.o., Sučany

0,33 EUR

7,18 €

HEAD-DIL-26P-H-HART-LOCK

INV-008-566

Inverto s.r.o., Sučany

0,40 EUR

8,76 €

LED-YE-5MM

INV-002-815

Inverto s.r.o., Sučany

0,01 EUR

0,29 €

LED-RD-5MM

INV-002-816

Inverto s.r.o., Sučany

0,02 EUR

0,48 €

HEAD-DIL-14P-2,54-BOX

INV-008-018

Inverto s.r.o., Sučany

0,45 EUR

9,84 €

LOCTITE 648

INV-008-647

Inverto s.r.o., Sučany

8,82 EUR

191,01 €

LOCTITE 243

INV-008-990

Inverto s.r.o., Sučany

7,08 EUR

153,31 €
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R-S-E082-1%-0805

INV-009-119

Inverto s.r.o., Sučany

0,09 EUR

2,01 €

DTVS-S-5V

INV-001-332

Inverto s.r.o., Sučany

0,08 EUR

1,67 €

HEADER-NI-2P

INV-001-434

Inverto s.r.o., Sučany

0,14 EUR

3,14 €

spring_1000x10mm

INV-011-451

Inverto s.r.o., Sučany

0,58 EUR

12,60 €

HEAD-S-28P(2X14)-M-2.0-0-LEO

INV-002-645

Inverto s.r.o., Sučany

0,12 EUR

2,54 €

R-S-1k6-1%-0603

INV-009-778

Inverto s.r.o., Sučany

0,01 EUR

0,29 €

Lightpipe 90 16mm

INV-010-478

Inverto s.r.o., Sučany

0,14 EUR

3,14 €

CON-S-28P-FDIô-2194

INV-002-643

Inverto s.r.o., Sučany

0,17 EUR

3,75 €

LED-YE-3mm

INV-001-538

Inverto s.r.o., Sučany

0,05 EUR

0,99 €

R-S-68E-1%-0603

INV-003-006

Inverto s.r.o., Sučany

0,00 EUR

0,01 €

LED-S-RD-1206-HSMC

INV-004-839

Inverto s.r.o., Sučany

0,04 EUR

0,91 €

R-S-3K9-1%-0805

INV-002-128

Inverto s.r.o., Sučany

0,01 EUR

0,14 €

DZ-S-BZV55C5V6

INV-002-236

Inverto s.r.o., Sučany

0,03 EUR

0,62 €

R-S-470E-1%-0805

INV-002-305

Inverto s.r.o., Sučany

0,01 EUR

0,14 €

FUSE-S-1210L010

INV-003-326

Inverto s.r.o., Sučany

0,07 EUR

1,45 €

IC-S-74HC597-SO16

INV-008-634

Inverto s.r.o., Sučany

0,55 EUR

11,81 €

ASS-PCB-M620-CTRL-V4

INV-008-726

Inverto s.r.o., Sučany

37,79 EUR

818,42 €

8AWG-UL3271-Radox-Ye/Gr-125

INV-008-625

Inverto s.r.o., Sučany

1,23 EUR

26,71 €

C-S-50V-X-1206-1u

INV-000-043

Inverto s.r.o., Sučany

0,01 EUR

0,27 €

ASS-PCB-M620-LEDBLK-BCK-RHT-V8

INV-009-195

Inverto s.r.o., Sučany

19,31 EUR

418,20 €

Loctite 7414

INV-009-538

Inverto s.r.o., Sučany

261,62 EUR

5 665,88 €

LOCTITE 222

INV-008-646

Inverto s.r.o., Sučany

30,88 EUR

668,85 €

D-S-1N4148WT-SOD523

INV-008-750

Inverto s.r.o., Sučany

0,04 EUR

0,88 €

T-BD645

INV-007-314

Inverto s.r.o., Sučany

0,51 EUR

10,95 €

R-S-8K2-1%-0805

INV-003-153

Inverto s.r.o., Sučany

0,01 EUR

0,25 €

C-S-50V-X-0805-10n

INV-002-755

Inverto s.r.o., Sučany

0,00 EUR

0,05 €

C-S-25V-X-1206-4u7

INV-003-990

Inverto s.r.o., Sučany

0,05 EUR

1,15 €

R-S-12k-1%-0603

INV-003-109

Inverto s.r.o., Sučany

0,00 EUR

0,01 €

LOCTITE-406

INV-008-884

Inverto s.r.o., Sučany

21,07 EUR

456,29 €

Self adh mounting base-MB4A

INV-009-461

Inverto s.r.o., Sučany

0,20 EUR

4,23 €

A375-PSU & CTRL bracket

INV-010-363

Inverto s.r.o., Sučany

14,84 EUR

321,41 €

R-S-1K5-1%-0805

INV-008-103

Inverto s.r.o., Sučany

0,00 EUR

0,05 €

BEZ DIERY 20 HOR

INV-010-713

Inverto s.r.o., Sučany

13,63 EUR

295,29 €

RD DISPLAY/A375 Tile calibrated/without backcover

INV-010-327

Inverto s.r.o., Sučany

1 714,21 EUR

37 125,00 €

GRILL 4 č.výkresu: 046

INV-011-250

Inverto s.r.o., Sučany

0,06 EUR

1,20 €

14AWG-UL3271-Radox-Black-125

INV-010-248

Inverto s.r.o., Sučany

1,48 EUR

32,01 €

14AWG-UL3271-Radox-Ye/Gr-125

INV-010-247

Inverto s.r.o., Sučany

1,15 EUR

24,89 €

HEADER-PRINTED-COVER-V2

INV-009-595

Inverto s.r.o., Sučany

3,12 EUR

67,66 €

IC-S-SN74HC594D

INV-008-863

Inverto s.r.o., Sučany

1,21 EUR

26,14 €

CLAMP-74271633S

INV-008-629

Inverto s.r.o., Sučany

0,89 EUR

19,32 €

GRILL 2 č.výkresu: 047

INV-011-251

Inverto s.r.o., Sučany

0,08 EUR

1,67 €

GRILL 1 č.výkresu: 048

INV-011-252

Inverto s.r.o., Sučany

0,56 EUR

12,20 €

R-S-220E-1%-0805

INV-003-035

Inverto s.r.o., Sučany

0,00 EUR

0,09 €

SENS-SMH20

INV-010-601

Inverto s.r.o., Sučany

13,98 EUR

302,82 €

GN_616-M6-SN

INV-008-878

Inverto s.r.o., Sučany

0,64 EUR

13,80 €

R-S-3K3-1%-0805

INV-003-093

Inverto s.r.o., Sučany

0,00 EUR

0,04 €

FIL-CAT5e-HEADER-V0

INV-008-514

Inverto s.r.o., Sučany

1,72 EUR

37,29 €

ESD bubble wrap 100cm

INV-009-080

Inverto s.r.o., Sučany

1,73 EUR

37,55 €

CK-SEALING

INV-010-239

Inverto s.r.o., Sučany

5,42 EUR

117,30 €

FIL-LB375-DCsup-10P

INV-010-507

Inverto s.r.o., Sučany

5,48 EUR

118,77 €

R-S-10K-5%-0805

INV-000-121

Inverto s.r.o., Sučany

0,00 EUR

0,06 €

Braided-8-17mm-Black-UL

INV-009-549

Inverto s.r.o., Sučany

0,19 EUR

4,20 €

Jig-Locating PIN SELANA

INV-010-590

Inverto s.r.o., Sučany

63,83 EUR

1 382,40 €

ASS-PCB-M620-LEDBLK-BCK-LFT-V8

INV-009-193

Inverto s.r.o., Sučany

77,24 EUR

1 672,80 €

MEK-BODY-HEADER-MOULDING-V0

INV-008-855

Inverto s.r.o., Sučany

141,85 EUR

3 072,15 €
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MEK-FINISHED-BODY-HEADER-V3

INV-009-709

Inverto s.r.o., Sučany

116,66 EUR

2 526,48 €

R-S-1.1E-1W-1218

INV-001-954

Inverto s.r.o., Sučany

0,16 EUR

3,56 €

MF_M3x7_ZN

INV-008-376

Inverto s.r.o., Sučany

0,46 EUR

9,87 €

PSU+CABLES 280W 4V2 60A-V4

INV-009-042

Inverto s.r.o., Sučany

372,03 EUR

8 057,12 €

HEAD-JST-B06B-PASK-1topentry

INV-008-412

Inverto s.r.o., Sučany

0,39 EUR

8,47 €

MEK-BODY-PANEL-MOULDING-V1

INV-009-466

Inverto s.r.o., Sučany

127,99 EUR

2 772,00 €

PLAIN BEARING GSM-1315-25

INV-010-684

Inverto s.r.o., Sučany

0,75 EUR

16,17 €

A375 LOKBLOK ANGLE STUD

INV-010-731

Inverto s.r.o., Sučany

48,61 EUR

1 052,65 €

Panel sealing back cover-v1

INV-009-608

Inverto s.r.o., Sučany

39,18 EUR

848,58 €

FOIL-3M_1080-CarbonFibre

INV-010-700

Inverto s.r.o., Sučany

166,09 EUR

3 597,07 €

ASS-PCB-M610-LEDBLK-RHT-V4

INV-009-692

Inverto s.r.o., Sučany

170,05 EUR

3 682,79 €

M25-Br/Ni-IP68

INV-008-618

Inverto s.r.o., Sučany

26,52 EUR

574,41 €

NUT M16_SS

INV-010-595

Inverto s.r.o., Sučany

1,24 EUR

26,86 €

C-S-50V-X-0805-100n

INV-000-036

Inverto s.r.o., Sučany

0,01 EUR

0,20 €

SW-PCB-7,6MM-H-EAO10355

INV-004-812

Inverto s.r.o., Sučany

1,89 EUR

41,04 €

M(5)6x12_RVS

INV-010-360

Inverto s.r.o., Sučany

21,13 EUR

457,56 €

FAN-35mm-12VDC-03512HA-AF00

INV-010-817

Inverto s.r.o., Sučany

0,01 EUR

0,31 €

SW_MEC-3FTL6

INV-008-450

Inverto s.r.o., Sučany

3,69 EUR

79,91 €

IC-S-XC6SLX45-2FGG484C

INV-007-620

Inverto s.r.o., Sučany

105,81 EUR

2 291,52 €

HEAD-MLX-minifit-JR-10P-5566

INV-010-263

Inverto s.r.o., Sučany

9,26 EUR

200,64 €

PCB-M620-AC-DISTRI-V3

INV-008-751

Inverto s.r.o., Sučany

7,82 EUR

169,32 €

PCB-M620-CTRL-V4

INV-008-725

Inverto s.r.o., Sučany

67,88 EUR

1 470,00 €

PCB-CONTROL-375-V1

INV-010-258

Inverto s.r.o., Sučany

58,95 EUR

1 276,80 €

LED-S-NESM026BT

INV-009-218

Inverto s.r.o., Sučany

0,97 EUR

21,00 €

M5_RVS_Serrated ext

INV-008-696

Inverto s.r.o., Sučany

0,09 EUR

2,04 €

LOKBLOK 0102-B207

INV-010-725

Inverto s.r.o., Sučany

184,35 EUR

3 992,45 €

1,6mm-2:1 shrink ratio-Black

INV-004-787

Inverto s.r.o., Sučany

7,37 EUR

159,68 €

A375 FAN HOLDER BRACKET

INV-011-054

Inverto s.r.o., Sučany

10,52 EUR

227,87 €

0102-B037-1-A

INV-009-581

Inverto s.r.o., Sučany

18,90 EUR

409,41 €

HEAD-SIL-4P-2,54

INV-005-175

Inverto s.r.o., Sučany

1,16 EUR

25,09 €

A375 PB LOCK BUTTON

INV-011-453

Inverto s.r.o., Sučany

5,72 EUR

123,85 €

MEK-A375-LB-GUIDEPIN

INV-010-346

Inverto s.r.o., Sučany

2,96 EUR

64,02 €

RINGTONGUE-TERMINAL-1,5MM-M4

INV-004-369

Inverto s.r.o., Sučany

0,54 EUR

11,70 €

M8_Flat-RVS

INV-010-324

Inverto s.r.o., Sučany

0,56 EUR

12,12 €

MEK-CIL-PEN-M3x50

INV-010-410

Inverto s.r.o., Sučany

2,00 EUR

43,26 €

NUT M20_ZN

INV-010-431

Inverto s.r.o., Sučany

1,42 EUR

30,80 €

MEK-CIL-PEN-3x8

INV-010-464

Inverto s.r.o., Sučany

0,57 EUR

12,30 €

MEK-FINISHED-BODY-PANEL-V4

INV-009-465

Inverto s.r.o., Sučany

926,46 EUR

20 064,64 €

WASHER

INV-008-508

Inverto s.r.o., Sučany

1,50 EUR

32,48 €

FIL-CAT5e-BOTTOM-V0

INV-008-375

Inverto s.r.o., Sučany

5,56 EUR

120,50 €

10W-28AWG 1,27mm pitch

INV-004-442

Inverto s.r.o., Sučany

16,81 EUR

363,98 €

TILE FRAME CASTED 375-500

INV-010-305

Inverto s.r.o., Sučany

1 752,82 EUR

37 961,16 €

RUBBER SEAL STRIP 10mm h=5mm

INV-010-446

Inverto s.r.o., Sučany

14,05 EUR

304,23 €

M6x16_RVS_BLACK

INV-008-665

Inverto s.r.o., Sučany

0,85 EUR

18,39 €

LED-GR-3MM-346

INV-000-004

Inverto s.r.o., Sučany

1,61 EUR

34,89 €

FIL-CAT5e-135-overmold

INV-010-512

Inverto s.r.o., Sučany

9,44 EUR

204,38 €

ASS-PCB-M620-BACKBONE-TOP-V6_1

INV-008-997

Inverto s.r.o., Sučany

6,05 EUR

131,06 €

ASS-PCB-M620-BACKBONE-BOT-V6_1

INV-008-996

Inverto s.r.o., Sučany

470,75 EUR

10 195,07 €

M10x20_RVS_Cup point

INV-008-882

Inverto s.r.o., Sučany

6,05 EUR

130,93 €

MEK-PRINTED-BACK-COVER-V4

INV-009-592

Inverto s.r.o., Sučany

178,19 EUR

3 859,20 €

MEK ALU CASTED 375-500

INV-010-260

Inverto s.r.o., Sučany

97,84 EUR

2 118,89 €

A375 PB LOCK RING

INV-011-454

Inverto s.r.o., Sučany

2,20 EUR

47,57 €

Skrutka ZH imbus 2x8

INV-010-878

Inverto s.r.o., Sučany

2,79 EUR

60,43 €

A375 LOKBLOK VERT MALE BASE

INV-010-742

Inverto s.r.o., Sučany

334,24 EUR

7 238,71 €

PCB-M620-BACKBONE-BOT-V6

INV-008-810

Inverto s.r.o., Sučany

107,30 EUR

2 323,75 €

ASS-PCB-LEDBLOK375-V5

INV-011-362

Inverto s.r.o., Sučany

2 233,93 EUR

48 380,75 €
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M5x8_ZN

INV-008-627

Inverto s.r.o., Sučany

0,64 EUR

13,82 €

STELE LOCK PIN 0102-D045

INV-010-769

Inverto s.r.o., Sučany

22,08 EUR

478,20 €

PCB-M620-BACKBONE-TOP-V6

INV-008-807

Inverto s.r.o., Sučany

91,67 EUR

1 985,36 €

CON-3WAY-SPOX

INV-008-320

Inverto s.r.o., Sučany

2,35 EUR

51,00 €

FIL-CAT5e-TOP

INV-008-374

Inverto s.r.o., Sučany

8,20 EUR

177,50 €

M3x8_RVS_BLACK

INV-008-606

Inverto s.r.o., Sučany

0,37 EUR

8,00 €

cable tie 12mm panel mount

INV-010-412

Inverto s.r.o., Sučany

1,22 EUR

26,51 €

LOKBLOK 0102-B202-1

INV-010-772

Inverto s.r.o., Sučany

369,06 EUR

7 992,79 €

GN_615.1-M10-BN

INV-008-883

Inverto s.r.o., Sučany

15,25 EUR

330,30 €

ASS-PCB-CONTROL-375-V1_3

INV-010-679

Inverto s.r.o., Sučany

1 568,09 EUR

33 960,52 €

FHS-M6-15

INV-008-928

Inverto s.r.o., Sučany

1,50 EUR

32,57 €

A375 excenter HOR axis 20

INV-010-715

Inverto s.r.o., Sučany

169,66 EUR

3 674,38 €

S DIEROU 20 VER

INV-010-801

Inverto s.r.o., Sučany

176,33 EUR

3 818,80 €

L-S-1U5-9A WE-HC

INV-008-119

Inverto s.r.o., Sučany

11,99 EUR

259,76 €

PCB-M620-SIGNAL-LED-V0

INV-008-414

Inverto s.r.o., Sučany

6,24 EUR

135,10 €

CK -SHIELD sheet-bottom

INV-010-177

Inverto s.r.o., Sučany

54,79 EUR

1 186,52 €

HEAD-QUAD-120P 2.0-TW-GOLD

INV-008-174

Inverto s.r.o., Sučany

25,17 EUR

545,10 €

SW_MEC-1S09-16.0

INV-008-451

Inverto s.r.o., Sučany

4,68 EUR

101,45 €

M5x20_ZN

INV-008-694

Inverto s.r.o., Sučany

0,37 EUR

8,06 €

CON-3p+E 400V 16A ecomate

INV-009-801

Inverto s.r.o., Sučany

52,23 EUR

1 131,24 €

CK-SHIELD COATED BOTTOM

INV-010-241

Inverto s.r.o., Sučany

60,96 EUR

1 320,20 €

FIT-CK-CAT5e-bottom

INV-010-182

Inverto s.r.o., Sučany

14,97 EUR

324,19 €

LOKBLOK PIN 0102-B009-1

INV-010-727

Inverto s.r.o., Sučany

146,28 EUR

3 168,03 €

CON-COVER-ecomate-male

INV-009-803

Inverto s.r.o., Sučany

34,23 EUR

741,36 €

FIT-CK-CAT5e-TOP

INV-010-181

Inverto s.r.o., Sučany

13,29 EUR

287,73 €

CON-COVER-ecomate-fem

INV-009-804

Inverto s.r.o., Sučany

35,14 EUR

761,11 €

LOKBLOK 0102-B026

INV-010-728

Inverto s.r.o., Sučany

405,43 EUR

8 780,52 €

CON-3p+E 400V 16A ecomate

INV-009-802

Inverto s.r.o., Sučany

72,12 EUR

1 561,88 €

NSSM 227 ATE W1G2

NSSM 227

Inverto s.r.o., Sučany

456,46 EUR

9 885,64 €

A375-LOKBLOK slider lug

INV-010-732

Inverto s.r.o., Sučany

19,84 EUR

429,60 €

CON-14WAY-90-Mini-Fit-Jr.

INV-007-876

Inverto s.r.o., Sučany

4,55 EUR

98,44 €

ASS-PCB-LB375-pushbutton-VO

INV-010-333

Inverto s.r.o., Sučany

47,94 EUR

1 038,29 €

IC-S-XC6SLX100-2FGG484C

INV-010-036

Inverto s.r.o., Sučany

719,76 EUR

15 588,00 €

A375 VERTICAL TUBE

INV-010-716

Inverto s.r.o., Sučany

50,11 EUR

1 085,33 €

LOKBLOK PIN 0102-B009

INV-010-741

Inverto s.r.o., Sučany

149,17 EUR

3 230,70 €

A375-Activator tube

INV-010-392

Inverto s.r.o., Sučany

60,82 EUR

1 317,27 €

A375-FIXED CONE FLAT

INV-010-589

Inverto s.r.o., Sučany

29,62 EUR

641,38 €

PLAIN BEARING GSM-1820-12

INV-010-685

Inverto s.r.o., Sučany

5,35 EUR

115,96 €

PIN 3x12 m6

INV-010-738

Inverto s.r.o., Sučany

0,92 EUR

19,94 €

ACDC-ABC400-1012G

INV-010-218

Inverto s.r.o., Sučany

1 094,45 EUR

23 702,73 €

ASS-PCB-M620-AC-DISTRI-V3_1

INV-009-685

Inverto s.r.o., Sučany

167,43 EUR

3 626,07 €

PIN 4x36 m6

INV-010-678

Inverto s.r.o., Sučany

1,95 EUR

42,14 €

FUSE-S-30A nano2_456

INV-010-265

Inverto s.r.o., Sučany

13,61 EUR

294,84 €

SIDE FEMALE CONE BOTTOM

INV-008-274

Inverto s.r.o., Sučany

25,09 EUR

543,40 €

MF_M3x13_BR/NI

INV-008-682

Inverto s.r.o., Sučany

5,45 EUR

117,99 €

FUSE-5x20-3,15A-T

INV-008-319

Inverto s.r.o., Sučany

1,39 EUR

30,01 €

CAM

INV-008-395

Inverto s.r.o., Sučany

54,32 EUR

1 176,51 €

IC-S-IS43R16160B-6TL

INV-006-973

Inverto s.r.o., Sučany

34,35 EUR

744,00 €

M6x12_RVS countersunk

INV-010-711

Inverto s.r.o., Sučany

0,59 EUR

12,75 €

LOCKING for HOOK-V1

INV-008-966

Inverto s.r.o., Sučany

21,03 EUR

455,41 €

SW-cap extender 5mm

INV-010-820

Inverto s.r.o., Sučany

3,96 EUR

85,85 €

Capacitor strip 1-V0

INV-008-972

Inverto s.r.o., Sučany

5,41 EUR

117,07 €

NUT M14x1.00_Zn

INV-010-696

Inverto s.r.o., Sučany

6,34 EUR

137,32 €

NUT M14x1,25_Zn

INV-010-695

Inverto s.r.o., Sučany

6,20 EUR

134,28 €

IC-S-H5DU2562GTR-E3C

INV-008-538

Inverto s.r.o., Sučany

35,88 EUR

777,00 €
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PLA-MEMBRAME-PMF100128

INV-005-895

Inverto s.r.o., Sučany

37,47 EUR

811,51 €

ETHERNET CABLE ASSY

INV-008-758

Inverto s.r.o., Sučany

507,24 EUR

10 985,51 €

EXTENSION SPRING 3694

INV-010-607

Inverto s.r.o., Sučany

8,60 EUR

186,35 €

SOCK-QUAD-120P 2.0-SQT

INV-007-439

Inverto s.r.o., Sučany

48,94 EUR

1 059,86 €

M5x12_BR/NI

INV-008-695

Inverto s.r.o., Sučany

7,40 EUR

160,36 €

Capacitor strip 2-V1

INV-009-002

Inverto s.r.o., Sučany

0,03 EUR

0,66 €

FIL-LB375-DCsup-10P-V2

INV-011-231

Inverto s.r.o., Sučany

59,08 EUR

1 279,43 €

M6x8_SS

INV-010-694

Inverto s.r.o., Sučany

2,60 EUR

56,22 €

FIL-LB375-supplycable

INV-010-357

Inverto s.r.o., Sučany

19,67 EUR

425,95 €

FIL-LB375-8P-470

INV-010-950

Inverto s.r.o., Sučany

41,41 EUR

896,92 €

HEAD-JST-B08B-PASK-1-topentry

INV-008-416

Inverto s.r.o., Sučany

2,76 EUR

59,80 €

A375-RETRACTABLE CONE FLAT

INV-010-586

Inverto s.r.o., Sučany

54,40 EUR

1 178,23 €

FIL-LB375-8P-420

INV-010-502

Inverto s.r.o., Sučany

41,51 EUR

898,99 €

Slotted CIL Spring 3x30 ST

INV-010-633

Inverto s.r.o., Sučany

0,80 EUR

17,22 €

SOCK-IEC-MALE -PANEL-HT

INV-010-347

Inverto s.r.o., Sučany

2,21 EUR

47,95 €

FIL-A375-LEDBUTTON-V0

INV-010-515

Inverto s.r.o., Sučany

23,86 EUR

516,65 €

M6x10_RVS_Cone point

INV-008-496

Inverto s.r.o., Sučany

2,16 EUR

46,81 €

IC-S-25LC1024-I/SM

INV-006-080

Inverto s.r.o., Sučany

34,85 EUR

754,80 €

IC-S-M25P64-VMF6P

INV-007-626

Inverto s.r.o., Sučany

35,18 EUR

762,00 €

M8_Flat-RVS-BL

INV-010-325

Inverto s.r.o., Sučany

1,42 EUR

30,81 €

LOKBLOK 0102-B201

INV-010-734

Inverto s.r.o., Sučany

288,83 EUR

6 255,36 €

CAM-Left

INV-008-397

Inverto s.r.o., Sučany

72,37 EUR

1 567,33 €

L-BEAD-130E-BL0RN2

INV-005-492

Inverto s.r.o., Sučany

3,63 EUR

78,60 €

M6_ZN

INV-008-361

Inverto s.r.o., Sučany

0,27 EUR

5,90 €

SAF-30

INV-010-510

Inverto s.r.o., Sučany

290,24 EUR

6 285,73 €

CK BRACKET COATED

INV-010-180

Inverto s.r.o., Sučany

56,81 EUR

1 230,40 €

FIL-LED-BUTTON-V0

INV-008-420

Inverto s.r.o., Sučany

21,87 EUR

473,60 €

10x6_ Polyamide GV

INV-008-953

Inverto s.r.o., Sučany

2,20 EUR

47,60 €

Bužírka zmršťovacia

INV-011-079

Inverto s.r.o., Sučany

6,34 EUR

137,40 €

FAN-FINGER-GUARD-35mm

INV-010-729

Inverto s.r.o., Sučany

11,83 EUR

256,24 €

SOCKET-RJFRB71

INV-008-505

Inverto s.r.o., Sučany

295,66 EUR

6 403,26 €

SOCK-MALE-2P-JST-RCY

INV-010-945

Inverto s.r.o., Sučany

1,72 EUR

37,31 €

MEK-CU-BAR

INV-009-003

Inverto s.r.o., Sučany

40,23 EUR

871,20 €

FIL-LB375-cat5-int-V2

INV-010-513

Inverto s.r.o., Sučany

19,63 EUR

425,20 €

A375 LOKBLOK HOR MALE LID

INV-010-730

Inverto s.r.o., Sučany

19,35 EUR

418,97 €

PIN 4x18 h6

INV-011-452

Inverto s.r.o., Sučany

2,36 EUR

51,07 €

CK COVER COATED

INV-010-174

Inverto s.r.o., Sučany

47,61 EUR

1 031,18 €

A375 Springlock barrier

INV-010-744

Inverto s.r.o., Sučany

273,42 EUR

5 921,49 €

Konektor SAMTEC TMMH 26PDIL26

INV-008-474

Inverto s.r.o., Sučany

25,78 EUR

558,38 €

SPRING PLUNGER

INV-008-391

Inverto s.r.o., Sučany

47,59 EUR

1 030,60 €

IC-S-74HC139

INV-002-788

Inverto s.r.o., Sučany

1,82 EUR

39,45 €

M2x5_RVS_countersunk

INV-010-423

Inverto s.r.o., Sučany

1,08 EUR

23,40 €

A375 LOKBLOK VERT MALE LID

INV-010-743

Inverto s.r.o., Sučany

21,04 EUR

455,66 €

bushing 37mm

INV-010-240

Inverto s.r.o., Sučany

72,83 EUR

1 577,40 €

PLA-LIGHTGUIDE-1293.1000

INV-008-862

Inverto s.r.o., Sučany

7,43 EUR

161,00 €

BEARING GFM 1820-12

INV-010-693

Inverto s.r.o., Sučany

10,20 EUR

220,89 €

PIN-VERTICAL-HANGING

INV-008-277

Inverto s.r.o., Sučany

12,30 EUR

266,42 €

Samorezka 2,9x16

INV-011-056

Inverto s.r.o., Sučany

0,23 EUR

4,90 €

GN 302-63-M8-SW

INV-008-310

Inverto s.r.o., Sučany

92,16 EUR

1 995,92 €

HOOK-V2

INV-008-967

Inverto s.r.o., Sučany

48,23 EUR

1 044,50 €

7x5_ Polyamide GV

INV-008-952

Inverto s.r.o., Sučany

2,94 EUR

63,57 €

M6x8_ZN

INV-006-051

Inverto s.r.o., Sučany

2,66 EUR

57,51 €

Brush SEAL STRIP 4,5 mm h=10mm

INV-010-619

Inverto s.r.o., Sučany

17,07 EUR

369,60 €

Top rubber cap EC-Series-VO

INV-008-283

Inverto s.r.o., Sučany

22,31 EUR

483,14 €

Connector support-V2

INV-009-205

Inverto s.r.o., Sučany

76,38 EUR

1 654,24 €

M5x10_RVS_Dog point

INV-008-247

Inverto s.r.o., Sučany

1,78 EUR

38,59 €
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Bottom cap EC-Series-Drill-V0

INV-008-981

Inverto s.r.o., Sučany

23,28 EUR

504,28 €

HANDLE WITH PIN-V1

INV-008-763

Inverto s.r.o., Sučany

78,83 EUR

1 707,20 €

Braided-6-18mm-Grey

INV-008-760

Inverto s.r.o., Sučany

17,28 EUR

374,31 €

CABLE-CLIP-10mm

INV-010-747

Inverto s.r.o., Sučany

4,91 EUR

106,29 €

CAM

INV-008-306

Inverto s.r.o., Sučany

19,37 EUR

419,44 €

CENTRE ALIGNMENT CONE BOTTOM

INV-008-276

Inverto s.r.o., Sučany

77,00 EUR

1 667,67 €

PCB-M620-WIHOLD-V0

INV-008-592

Inverto s.r.o., Sučany

14,75 EUR

319,55 €

M3x8 skrutka

INV-011-224

Inverto s.r.o., Sučany

0,51 EUR

11,11 €

SIDE MALE CONE

INV-008-272

Inverto s.r.o., Sučany

46,88 EUR

1 015,25 €

HOOK

INV-008-305

Inverto s.r.o., Sučany

42,91 EUR

929,24 €

PIN 5x10 m6

INV-010-739

Inverto s.r.o., Sučany

2,96 EUR

64,19 €

IC-S-LT1963AEST-2.5-SOT223

INV-008-012

Inverto s.r.o., Sučany

64,11 EUR

1 388,46 €

PCB-M610-LEDBLK-LFT-V3

INV-009-478

Inverto s.r.o., Sučany

147,41 EUR

3 192,55 €

MF_M3x15_ZN

INV-010-719

Inverto s.r.o., Sučany

3,90 EUR

84,57 €

DISC spring 35.5mm 5256N

INV-010-568

Inverto s.r.o., Sučany

22,07 EUR

478,00 €

HINGE PLATE 0102-B033

INV-010-648

Inverto s.r.o., Sučany

158,91 EUR

3 441,65 €

A375-FIXED CONE SLOT

INV-010-588

Inverto s.r.o., Sučany

68,96 EUR

1 493,50 €

DISC-V1

INV-009-683

Inverto s.r.o., Sučany

21,04 EUR

455,62 €

M3x12_BR/NI

INV-008-473

Inverto s.r.o., Sučany

4,91 EUR

106,39 €

M6_RVS_ Serrated ext

INV-008-258

Inverto s.r.o., Sučany

0,74 EUR

16,00 €

LED-S-GE-1206-HSMA

INV-004-840

Inverto s.r.o., Sučany

2,29 EUR

49,60 €

CRIMP-MALE-JST-SYM

INV-010-944

Inverto s.r.o., Sučany

0,73 EUR

15,72 €

BOTTOM FEMALE CONE

INV-008-615

Inverto s.r.o., Sučany

74,45 EUR

1 612,29 €

M3x3_BR/NI

INV-008-684

Inverto s.r.o., Sučany

2,79 EUR

60,41 €

CENTRE ALIGNMENT PIN TOP

INV-008-275

Inverto s.r.o., Sučany

155,95 EUR

3 377,42 €

TOP MALE CONE

INV-008-614

Inverto s.r.o., Sučany

72,68 EUR

1 573,99 €

IEC Connector Holder

INV-010-705

Inverto s.r.o., Sučany

208,40 EUR

4 513,29 €

Okružok gumený 8x3,5

INV-011-550

Inverto s.r.o., Sučany

1,06 EUR

23,04 €

PIN 4x14_SS

INV-008-309

Inverto s.r.o., Sučany

3,90 EUR

84,41 €

M12x20_RVS_BLACK_ Countersunk

INV-008-765

Inverto s.r.o., Sučany

30,69 EUR

664,62 €

SOCK-FEM-2P-JST-RCY

INV-010-943

Inverto s.r.o., Sučany

8,34 EUR

180,63 €

SOCK-COMBITAC-PE-6mm/10mm

INV-008-334

Inverto s.r.o., Sučany

4,04 EUR

87,46 €

8AWG-UL3271-Radox-Black-125

INV-008-626

Inverto s.r.o., Sučany

82,98 EUR

1 797,15 €

A375 LOKBLOK HOR FEM LID

INV-010-726

Inverto s.r.o., Sučany

33,16 EUR

718,23 €

GUIDEPIN TPS-4-16

INV-010-411

Inverto s.r.o., Sučany

3,30 EUR

71,43 €

FHS-M3-20

INV-009-053

Inverto s.r.o., Sučany

3,47 EUR

75,12 €

IC-S-LM339

INV-007-758

Inverto s.r.o., Sučany

2,11 EUR

45,68 €

Push button-LED-FOIL-V1

INV-008-597

Inverto s.r.o., Sučany

29,94 EUR

648,33 €

FIL-LB375-8P-190

INV-010-506

Inverto s.r.o., Sučany

80,50 EUR

1 743,35 €

M5x35 skrutka

INV-011-055

Inverto s.r.o., Sučany

1,24 EUR

26,89 €

FIL-LB375-8P-380

INV-010-503

Inverto s.r.o., Sučany

80,94 EUR

1 752,99 €

FIL-LB375-8P-240

INV-010-505

Inverto s.r.o., Sučany

80,95 EUR

1 753,21 €

PLA-SEALING-TOP-BOTTOM

INV-009-916

Inverto s.r.o., Sučany

43,77 EUR

948,00 €

M4x25_ZN

INV-010-100

Inverto s.r.o., Sučany

1,99 EUR

43,08 €

CE-S-1000U-10V- UD10x10

INV-004-570

Inverto s.r.o., Sučany

6,25 EUR

135,30 €

M3x5-ST

INV-010-740

Inverto s.r.o., Sučany

2,43 EUR

52,71 €

CALIBRA DISC HOLE TOP/BOT CONE

INV-008-279

Inverto s.r.o., Sučany

67,81 EUR

1 468,56 €

M4x20_RVS_Low head

INV-008-969

Inverto s.r.o., Sučany

8,21 EUR

177,80 €

IC-S-SN74HC74DBR

INV-010-030

Inverto s.r.o., Sučany

2,37 EUR

51,36 €

INOX SPRING-V1

INV-008-632

Inverto s.r.o., Sučany

1,15 EUR

24,91 €

R145 inline coupler panel snap

INV-010-271

Inverto s.r.o., Sučany

44,60 EUR

965,95 €

A375-LOKBLOK collar bus 0102-B060-1

INV-010-733

Inverto s.r.o., Sučany

15,49 EUR

335,50 €

3G6mm-UL/CSA/VDE/PVC

INV-008-727

Inverto s.r.o., Sučany

268,97 EUR

5 825,12 €

M4x10_ RVS_ Cone point

INV-008-303

Inverto s.r.o., Sučany

2,50 EUR

54,08 €

CALIBRATION DISC SIDE CONE

INV-008-280

Inverto s.r.o., Sučany

2,32 EUR

50,17 €
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IC-S-MSP430F2012IRSA

INV-007-979

Inverto s.r.o., Sučany

53,34 EUR

1 155,15 €

M2x10 skrutka

INV-011-068

Inverto s.r.o., Sučany

5,67 EUR

122,80 €

Cable tie 200mmx2,5 - Naturel

INV-003-658

Inverto s.r.o., Sučany

0,86 EUR

18,65 €

M2_ZN

INV-004-714

Inverto s.r.o., Sučany

1,15 EUR

24,81 €

M3x8_BL_Countersunk

INV-004-954

Inverto s.r.o., Sučany

0,25 EUR

5,32 €

IC-S-LTC3736-QFN24

INV-008-101

Inverto s.r.o., Sučany

172,84 EUR

3 743,34 €

DC 7094

INV-008-705

Inverto s.r.o., Sučany

528,39 EUR

11 443,37 €

FHS-M8-35

INV-008-927

Inverto s.r.o., Sučany

14,71 EUR

318,67 €

Mounting ring bottom con-V0

INV-009-575

Inverto s.r.o., Sučany

10,03 EUR

217,20 €

M4_ZN_Serrated ext

INV-001-632

Inverto s.r.o., Sučany

0,82 EUR

17,76 €

M4_RVS

INV-004-250

Inverto s.r.o., Sučany

2,18 EUR

47,25 €

M5x10_RVS_Cone point

INV-008-248

Inverto s.r.o., Sučany

2,69 EUR

58,20 €

HOUSING-TOP-PANEL

INV-008-326

Inverto s.r.o., Sučany

930,72 EUR

20 156,84 €

3,5x16_ZN

INV-010-634

Inverto s.r.o., Sučany

3,01 EUR

65,24 €

C-S-50V-C-0603-220P

INV-004-525

Inverto s.r.o., Sučany

0,14 EUR

3,03 €

HEADER-NI-3P-MOLEX

INV-001-436

Inverto s.r.o., Sučany

4,92 EUR

106,60 €

M4_BR_FLAT

INV-008-448

Inverto s.r.o., Sučany

3,84 EUR

83,24 €

M3x6_RVS_Button Flange Black

INV-010-323

Inverto s.r.o., Sučany

1,44 EUR

31,18 €

LOCTITEstatic mix nozzle

INV-010-516

Inverto s.r.o., Sučany

83,27 EUR

1 803,41 €

A375 channel cover plate

INV-010-777

Inverto s.r.o., Sučany

97,68 EUR

2 115,45 €

HOUSING-BOTTOM-PANEL

INV-008-327

Inverto s.r.o., Sučany

1 194,64 EUR

25 872,50 €

Slotted CIL Spring 3X40

INV-010-612

Inverto s.r.o., Sučany

7,71 EUR

166,88 €

A375-FIXED CONE ROUND

INV-010-587

Inverto s.r.o., Sučany

106,85 EUR

2 314,09 €

PLA-NOV-0-RING-1,5x5mm

INV-006-071

Inverto s.r.o., Sučany

2,85 EUR

61,68 €

M3x6-ST

INV-010-243

Inverto s.r.o., Sučany

3,53 EUR

76,48 €

plunjer GN822

INV-010-238

Inverto s.r.o., Sučany

198,71 EUR

4 303,60 €

M6x35_ZN

INV-010-246

Inverto s.r.o., Sučany

4,06 EUR

87,98 €

RING-TERMINAL-14AWG-M6

INV-010-254

Inverto s.r.o., Sučany

4,29 EUR

92,96 €

A375-RETRACTABLE CONE CONVEX

INV-010-585

Inverto s.r.o., Sučany

148,58 EUR

3 217,72 €

COMPRESSION-SPRING D 21695

INV-010-608

Inverto s.r.o., Sučany

50,95 EUR

1 103,46 €

M4_ZN

INV-001-608

Inverto s.r.o., Sučany

0,20 EUR

4,39 €

R-S-0E-0805

INV-001-958

Inverto s.r.o., Sučany

0,07 EUR

1,58 €

GN 615.3-M5-KN

INV-008-362

Inverto s.r.o., Sučany

94,45 EUR

2 045,59 €

M4x10_ RVS_Button

INV-005-917

Inverto s.r.o., Sučany

1,82 EUR

39,42 €

M3x4__SS

INV-010-632

Inverto s.r.o., Sučany

0,74 EUR

16,02 €

MEK-A375-LB-GUIDEPIN

INV-010-664

Inverto s.r.o., Sučany

862,72 EUR

18 684,00 €

M4x2_BR/NI

INV-008-693

Inverto s.r.o., Sučany

5,06 EUR

109,51 €

MF_M3x20_ZN

INV-010-720

Inverto s.r.o., Sučany

9,59 EUR

207,77 €

R-S-NTC-100K-0603-615

INV-008-435

Inverto s.r.o., Sučany

9,23 EUR

199,98 €

IC-S-M25P128-VMF6P

INV-010-043

Inverto s.r.o., Sučany

148,84 EUR

3 223,50 €

PIN-COMBITAC-PE -6mm/6mm

INV-008-329

Inverto s.r.o., Sučany

1,57 EUR

33,98 €

CON-RJ45-GIGABIT-8P-WE-SHIELD

INV-008-166

Inverto s.r.o., Sučany

159,21 EUR

3 448,05 €

GN 614-4-NI

INV-010-753

Inverto s.r.o., Sučany

46,07 EUR

997,74 €

CALIBRATION DISC CENTRE BOTTOM

INV-008-281

Inverto s.r.o., Sučany

3,42 EUR

73,96 €

Cable tie 2,5mm Mountbase

INV-010-649

Inverto s.r.o., Sučany

7,80 EUR

168,99 €

DZ-S-TPD6E001

INV-007-416

Inverto s.r.o., Sučany

8,33 EUR

180,36 €

D-S-STPS340U

INV-002-997

Inverto s.r.o., Sučany

4,65 EUR

100,80 €

R-S-33E-1%-0603

INV-000-215

Inverto s.r.o., Sučany

0,06 EUR

1,23 €

M3x10 skrutka Imbus

INV-011-282

Inverto s.r.o., Sučany

2,73 EUR

59,13 €

M4x30_Zn countersunk

INV-010-692

Inverto s.r.o., Sučany

3,83 EUR

82,96 €

M2_ZN_Flat

INV-004-715

Inverto s.r.o., Sučany

0,27 EUR

5,84 €

M4x12_RVS_Countersunk

INV-008-251

Inverto s.r.o., Sučany

4,52 EUR

97,85 €

FIL-LB375-8P-310

INV-010-504

Inverto s.r.o., Sučany

150,94 EUR

3 268,94 €

M4x16_RVS

INV-010-422

Inverto s.r.o., Sučany

3,61 EUR

78,10 €

3,5x12_ZN

INV-010-691

Inverto s.r.o., Sučany

5,06 EUR

109,49 €

HEAD-JST-S06B-PASK-2-sideentry

INV-008-415

Inverto s.r.o., Sučany

14,61 EUR

316,40 €
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M6_RVS_BLACK-Flat

INV-008-971

Inverto s.r.o., Sučany

0,89 EUR

19,22 €

M4x6_ZN_Countersunk

INV-011-060

Inverto s.r.o., Sučany

2,52 EUR

54,48 €

FET-S-Si7540DP

INV-008-098

Inverto s.r.o., Sučany

51,35 EUR

1 112,02 €

R-S-4K99-1%-0603

INV-007-395

Inverto s.r.o., Sučany

0,07 EUR

1,43 €

KFH-M4-8ET

INV-009-004

Inverto s.r.o., Sučany

8,23 EUR

178,25 €

R-S-330E-1%-0603

INV-002-215

Inverto s.r.o., Sučany

0,33 EUR

7,20 €

Blind rivet_M4_4CCH30_Alu

INV-008-774

Inverto s.r.o., Sučany

14,44 EUR

312,79 €

L-S-BEAD-48_Ohm-6A-1206

INV-006-557

Inverto s.r.o., Sučany

1,21 EUR

26,31 €

IC-S-74HC138

INV-001-461

Inverto s.r.o., Sučany

6,11 EUR

132,25 €

M4x20_ZN

INV-001-649

Inverto s.r.o., Sučany

3,74 EUR

81,00 €

Dual-Injection-EC-10-V3

INV-009-565

Inverto s.r.o., Sučany

174,03 EUR

3 769,02 €

IC-S-TS321-ILT

INV-006-083

Inverto s.r.o., Sučany

22,52 EUR

487,62 €

IC-S-TS391ILT

INV-007-608

Inverto s.r.o., Sučany

18,88 EUR

408,90 €

R-S-2K4-1%-0603

INV-007-625

Inverto s.r.o., Sučany

0,08 EUR

1,65 €

CRIMP-FEM-JST-SYF

INV-010-946

Inverto s.r.o., Sučany

5,09 EUR

110,14 €

IC-S-ATSHA204-TH-DA-T

INV-010-015

Inverto s.r.o., Sučany

35,16 EUR

761,40 €

GAPPAD375-1,5 mm-V1

INV-010-538

Inverto s.r.o., Sučany

280,78 EUR

6 080,95 €

GAPPAD375-1mm-V1

INV-010-537

Inverto s.r.o., Sučany

281,12 EUR

6 088,29 €

M3x8_ZN

INV-005-875

Inverto s.r.o., Sučany

4,77 EUR

103,35 €

M3_RVS_Spring

INV-006-196

Inverto s.r.o., Sučany

1,92 EUR

41,60 €

C-S-25V-X-0603-220n-10%

INV-006-577

Inverto s.r.o., Sučany

0,71 EUR

15,31 €

A375-RETRACT CONE HOLDER

INV-010-584

Inverto s.r.o., Sučany

352,26 EUR

7 629,07 €

Positioning pin

INV-011-051

Inverto s.r.o., Sučany

42,27 EUR

915,46 €

RING-TERMINAL-8AWG-M6

INV-009-589

Inverto s.r.o., Sučany

19,25 EUR

416,88 €

AMECOIL M6x12_SS A2

INV-010-966

Inverto s.r.o., Sučany

38,84 EUR

841,15 €

IC-S-KSZ9021RL

INV-007-165

Inverto s.r.o., Sučany

246,71 EUR

5 343,14 €

FHS-M4-12

INV-010-326

Inverto s.r.o., Sučany

7,56 EUR

163,67 €

T-S-BC817-25

INV-002-604

Inverto s.r.o., Sučany

1,38 EUR

29,80 €

Positioning pin

INV-011-050

Inverto s.r.o., Sučany

45,86 EUR

993,18 €

M5X24_RVS_BLACK

INV-008-608

Inverto s.r.o., Sučany

16,44 EUR

356,08 €

M4x12_SS

INV-010-629

Inverto s.r.o., Sučany

5,05 EUR

109,43 €

PCB-M620-LEDBLK-BCK-LFT-V8

INV-009-192

Inverto s.r.o., Sučany

501,02 EUR

10 850,79 €

R-S-15K-1%-0603

INV-002-585

Inverto s.r.o., Sučany

0,10 EUR

2,11 €

PCB-M620-LEDBLK-BCK-RHT-V8

INV-009-194

Inverto s.r.o., Sučany

507,06 EUR

10 981,41 €

WASHER-Side lock-Naturel

INV-008-864

Inverto s.r.o., Sučany

0,08 EUR

1,79 €

IC-S-SN74LVC3G34DCU

INV-007-004

Inverto s.r.o., Sučany

14,89 EUR

322,47 €

MOUNTING-RING-TOP-CONNECTOR

INV-008-700

Inverto s.r.o., Sučany

23,23 EUR

503,19 €

PIN-COMBITAC-L-6mm/6mm

INV-008-328

Inverto s.r.o., Sučany

1,87 EUR

40,51 €

SOCK-COMBITAC-L-6mm/10mm

INV-008-333

Inverto s.r.o., Sučany

315,91 EUR

6 841,68 €

PCB-M610-LEDBLK-BCK-RHT-V3

INV-009-586

Inverto s.r.o., Sučany

193,93 EUR

4 200,00 €

SIDE FEMALE CONE TOP

INV-008-273

Inverto s.r.o., Sučany

204,09 EUR

4 419,93 €

R-S-1K-1%-0603

INV-002-224

Inverto s.r.o., Sučany

0,12 EUR

2,68 €

WIRE-CLIP-32x28x15

INV-008-639

Inverto s.r.o., Sučany

26,68 EUR

577,77 €

M4_ZN_FLAT

INV-001-634

Inverto s.r.o., Sučany

0,26 EUR

5,62 €

PCB-M620-LEDBLK-BCK-RHT-V3

INV-009-177

Inverto s.r.o., Sučany

250,40 EUR

5 422,95 €

ST-EARTH-6mm-UL/CSA

INV-009-204

Inverto s.r.o., Sučany

20,53 EUR

444,52 €

PCB-M620-LEDBLK-BCK-LFT-V3

INV-009-171

Inverto s.r.o., Sučany

252,58 EUR

5 470,20 €

M3_TPR

INV-008-690

Inverto s.r.o., Sučany

3,77 EUR

81,69 €

M3X6_ZN

INV-003-197

Inverto s.r.o., Sučany

8,60 EUR

186,30 €

M4X6_ZN-Button

INV-003-201

Inverto s.r.o., Sučany

11,18 EUR

242,22 €

IC-S-M95128-RDW6-TSSOP8

INV-000-208

Inverto s.r.o., Sučany

51,43 EUR

1 113,75 €

PCB-M610-LEDBLK-RHT-V4

INV-009-691

Inverto s.r.o., Sučany

698,08 EUR

15 118,55 €

NUT_M3_ZN

INV-001-607

Inverto s.r.o., Sučany

4,31 EUR

93,31 €

PCB-LEDBLOK375-V5

INV-010-485

Inverto s.r.o., Sučany

1 504,26 EUR

32 578,00 €

PCB-M610-LEDBLK-LFT-V4

INV-009-689

Inverto s.r.o., Sučany

703,96 EUR

15 245,85 €

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

72

Obchodný vestník 169/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.09.2016

IC-S-LM25069PMME-1

INV-007-862

Inverto s.r.o., Sučany

159,88 EUR

3 462,56 €

Fuse holder 0031.8221

INV-004-095

Inverto s.r.o., Sučany

40,04 EUR

867,16 €

T-S-BCV62C

INV-008-570

Inverto s.r.o., Sučany

6,39 EUR

138,48 €

R-S-8k2-1%-0603

INV-002-603

Inverto s.r.o., Sučany

0,11 EUR

2,31 €

O-ring-ID 2,5-W 1,5 mm

INV-009-619

Inverto s.r.o., Sučany

26,98 EUR

584,40 €

M4x10_BL

INV-003-931

Inverto s.r.o., Sučany

2,83 EUR

61,32 €

IC-S-74LVC1G14GW

INV-006-986

Inverto s.r.o., Sučany

4,56 EUR

98,76 €

HOUSE-3P-MLX-KK_2.54

INV-004-488

Inverto s.r.o., Sučany

9,68 EUR

209,64 €

ST-A375-RD3 70x8mm

INV-010-759

Inverto s.r.o., Sučany

13,60 EUR

294,50 €

PIN 4x10 h6

INV-010-613

Inverto s.r.o., Sučany

11,69 EUR

253,18 €

M6x12_RVS_BLACK_Button

INV-008-604

Inverto s.r.o., Sučany

28,12 EUR

608,92 €

IC-S-74LCX125M

INV-007-865

Inverto s.r.o., Sučany

16,76 EUR

362,92 €

HEAD-DIL-18P-Microfit3.0

INV-007-399

Inverto s.r.o., Sučany

156,52 EUR

3 389,75 €

C-S-25V-X-0805-1u

INV-000-206

Inverto s.r.o., Sučany

2,91 EUR

63,02 €

M4x8_BL

INV-001-654

Inverto s.r.o., Sučany

6,42 EUR

139,06 €

R-S-680E-1%-0603

INV-006-084

Inverto s.r.o., Sučany

0,15 EUR

3,24 €

R-S-390E-1%-0603

INV-005-077

Inverto s.r.o., Sučany

0,15 EUR

3,27 €

M3x6_BL_countersunk

INV-010-998

Inverto s.r.o., Sučany

5,97 EUR

129,28 €

M3_ZN_Serrated ext

INV-005-210

Inverto s.r.o., Sučany

0,88 EUR

18,97 €

FAN-35mm-12VDC-ASB03512HA

INV-010-509

Inverto s.r.o., Sučany

862,24 EUR

18 673,66 €

R-S-1M-1%-0603

INV-002-232

Inverto s.r.o., Sučany

0,16 EUR

3,45 €

R-S-1K-1%-0603

INV-002-588

Inverto s.r.o., Sučany

0,19 EUR

4,06 €

M4x10_ZN-Low head

INV-008-308

Inverto s.r.o., Sučany

18,50 EUR

400,72 €

T-S-BCV61C

INV-000-216

Inverto s.r.o., Sučany

8,56 EUR

185,40 €

R-S-220E-1%-0805

INV-007-591

Inverto s.r.o., Sučany

0,26 EUR

5,60 €

PCB-M610-LEDBLK-BCK-LFT-V3

INV-009-585

Inverto s.r.o., Sučany

326,17 EUR

7 063,84 €

T-S-PBSS5350Z

INV-010-074

Inverto s.r.o., Sučany

14,93 EUR

323,30 €

SOCKET-DIL-18P-Microfit3.0

INV-007-398

Inverto s.r.o., Sučany

228,16 EUR

4 941,33 €

M2x6_SS

INV-010-987

Inverto s.r.o., Sučany

8,42 EUR

182,45 €

HEAD-S-HT-10P-CJL202501

INV-010-202

Inverto s.r.o., Sučany

104,38 EUR

2 260,66 €

R-S-10E-5%-1206

INV-001-976

Inverto s.r.o., Sučany

0,96 EUR

20,82 €

M4x8_RVS_BLACK

INV-009-717

Inverto s.r.o., Sučany

6,41 EUR

138,92 €

IC-S-LD1117S12TR

INV-004-880

Inverto s.r.o., Sučany

26,46 EUR

572,96 €

R-S-470E-1%-0805

INV-007-594

Inverto s.r.o., Sučany

0,31 EUR

6,66 €

Cable tie 100x2,5mm-Natural

INV-002-042

Inverto s.r.o., Sučany

1,58 EUR

34,18 €

R-S-0E-0805

INV-003-011

Inverto s.r.o., Sučany

0,31 EUR

6,80 €

T-S-BCX17

INV-009-033

Inverto s.r.o., Sučany

7,31 EUR

158,42 €

Dual-Injection-EC-20-V2

INV-008-809

Inverto s.r.o., Sučany

277,76 EUR

6 015,44 €

IC-S-M95M01-RMN6

INV-010-242

Inverto s.r.o., Sučany

169,65 EUR

3 674,25 €

M4_RVS_Spring

INV-009-684

Inverto s.r.o., Sučany

1,55 EUR

33,50 €

R-S-47K-1%-0603

INV-002-227

Inverto s.r.o., Sučany

0,23 EUR

5,05 €

ASS-PCB-LEDBLOK375-V5

INV-010-486

Inverto s.r.o., Sučany

61 077,30 EUR

1 322 763,95 €

PLA-FLANGE-VO

INV-008-244

Inverto s.r.o., Sučany

29,36 EUR

635,94 €

R-S-560E-1%-0603

INV-007-931

Inverto s.r.o., Sučany

0,24 EUR

5,24 €

R-S-100k-1%-0603

INV-002-580

Inverto s.r.o., Sučany

0,24 EUR

5,25 €

M4_NY

INV-001-635

Inverto s.r.o., Sučany

1,80 EUR

38,88 €

D-S-1N4007

INV-001-329

Inverto s.r.o., Sučany

7,93 EUR

171,72 €

R-S-33k-1%-0603

INV-002-996

Inverto s.r.o., Sučany

0,21 EUR

4,54 €

M3_ZN_FLAT

INV-004-956

Inverto s.r.o., Sučany

0,34 EUR

7,36 €

R-S-82E-1%-0603

INV-004-245

Inverto s.r.o., Sučany

0,21 EUR

4,60 €

C-S-25V-X-0805-100n

INV-002-104

Inverto s.r.o., Sučany

0,59 EUR

12,88 €

IC-S-DM132-SSOP28

INV-000-207

Inverto s.r.o., Sučany

253,70 EUR

5 494,34 €

C-S-50V-C-0805-22p

INV-001-302

Inverto s.r.o., Sučany

0,88 EUR

19,16 €

IC-S-XC6SLX9-TQG144

INV-009-502

Inverto s.r.o., Sučany

1 869,30 EUR

40 483,80 €

IC-S-SN74HC14D-SO14

INV-001-462

Inverto s.r.o., Sučany

15,67 EUR

339,33 €

C-S-50V-X-0805-10n

INV-003-794

Inverto s.r.o., Sučany

0,81 EUR

17,52 €
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M4x_RVS_Spring

INV-006-176

Inverto s.r.o., Sučany

2,18 EUR

47,25 €

XTAL-S-CFPS39-25MHz-IB

INV-005-608

Inverto s.r.o., Sučany

454,41 EUR

9 841,26 €

C-S-16V-C-0603-1n

INV-003-750

Inverto s.r.o., Sučany

0,64 EUR

13,95 €

R-S-220E-1%-0603

INV-006-122

Inverto s.r.o., Sučany

0,30 EUR

6,45 €

M3x2_Carbon ST_SMT

INV-007-428

Inverto s.r.o., Sučany

80,12 EUR

1 735,20 €

C-S-16V-X-1210-22u-10%

INV-006-691

Inverto s.r.o., Sučany

50,26 EUR

1 088,50 €

R-S-3K3-1%-0603

INV-002-225

Inverto s.r.o., Sučany

0,31 EUR

6,75 €

IC-S-TMP125-SOT23-6

INV-000-210

Inverto s.r.o., Sučany

183,28 EUR

3 969,35 €

Insert for magnet 0102-B0233

INV-010-581

Inverto s.r.o., Sučany

347,22 EUR

7 519,91 €

Connector enclosure EC-10-V0

INV-009-342

Inverto s.r.o., Sučany

56,18 EUR

1 216,81 €

C-S-25V-X-1206-10U-X5R-PAC

INV-004-631

Inverto s.r.o., Sučany

12,83 EUR

277,96 €

SOCKET-DIL-18P-Microfit 3.0

INV-009-492

Inverto s.r.o., Sučany

424,19 EUR

9 186,88 €

L-BEAD-MLS0805-4S7

INV-003-346

Inverto s.r.o., Sučany

11,62 EUR

251,66 €

R-S-10E-1%-0603

INV-003-084

Inverto s.r.o., Sučany

0,36 EUR

7,82 €

R-S-120E-1%-0603

INV-003-432

Inverto s.r.o., Sučany

0,36 EUR

7,89 €

R-S-10L-1%-0805

INV-003-608

Inverto s.r.o., Sučany

0,56 EUR

12,20 €

IC-S-M25P80-SO8

INV-009-831

Inverto s.r.o., Sučany

186,10 EUR

4 030,32 €

LED-S-GR-0805

INV-002-572

Inverto s.r.o., Sučany

13,39 EUR

289,91 €

FET-S-BSC046N02KS G

INV-008-380

Inverto s.r.o., Sučany

152,37 EUR

3 300,00 €

RR-S-47k-1%-4x0603

INV-008-199

Inverto s.r.o., Sučany

2,13 EUR

46,07 €

CE-S-220U-16V-105-FK

INV-006-168

Inverto s.r.o., Sučany

57,47 EUR

1 244,72 €

IC-S-M95256-RDW6-TSSOP8

INV-009-332

Inverto s.r.o., Sučany

265,96 EUR

5 760,00 €

R-S-E47-1%-1206

INV-003-588

Inverto s.r.o., Sučany

5,18 EUR

112,22 €

Insert for magnet 0102-B0231

INV-010-579

Inverto s.r.o., Sučany

484,10 EUR

10 484,32 €

RR-S-47E-1%-4x0603

INV-008-352

Inverto s.r.o., Sučany

5,28 EUR

114,34 €

R-S-26k1-1%-0603

INV-009-914

Inverto s.r.o., Sučany

0,40 EUR

8,56 €

R-S-1K8-1%-0805

INV-002-126

Inverto s.r.o., Sučany

0,71 EUR

15,45 €

R-S-1K-1%-0805

INV-002-672

Inverto s.r.o., Sučany

0,72 EUR

15,61 €

R-S-36k-1%-0603

INV-009-896

Inverto s.r.o., Sučany

0,41 EUR

8,85 €

M4X12_RVS_BLACK

INV-008-290

Inverto s.r.o., Sučany

26,44 EUR

572,69 €

CRIMP MLX KK 4809

INV-004-489

Inverto s.r.o., Sučany

18,16 EUR

393,40 €

T-S-BC847

INV-003-101

Inverto s.r.o., Sučany

7,68 EUR

166,37 €

IC-S-74LCX14BQX-QFN14

INV-007-848

Inverto s.r.o., Sučany

102,56 EUR

2 221,22 €

MAGNET-HL-20x3-M4

INV-010-204

Inverto s.r.o., Sučany

449,97 EUR

9 745,08 €

M3x6_RVS_BLACK-Button

INV-009-048

Inverto s.r.o., Sučany

19,79 EUR

428,63 €

CE-S-1000U 6V3 FK 105

INV-009-915

Inverto s.r.o., Sučany

83,09 EUR

1 799,55 €

Screw 1x4 ST countersung BLACK

INV-010-205

Inverto s.r.o., Sučany

0,74 EUR

16,09 €

GN 614-3-NI

INV-008-253

Inverto s.r.o., Sučany

451,34 EUR

9 774,80 €

C-S-50V-N-0805-100p

INV-002-198

Inverto s.r.o., Sučany

2,61 EUR

56,56 €

T-S-BC807-40

INV-003-100

Inverto s.r.o., Sučany

8,73 EUR

189,00 €

R-S-330E-1%-0805

INV-002-594

Inverto s.r.o., Sučany

0,88 EUR

19,04 €

R-S-10K-1%-0603

INV-000-214

Inverto s.r.o., Sučany

0,60 EUR

12,89 €

Bottom ring-V0

INV-009-330

Inverto s.r.o., Sučany

26,42 EUR

572,12 €

R-S-39K-1%-0603

INV-002-189

Inverto s.r.o., Sučany

0,53 EUR

11,39 €

IC-S-74LCX14MTCX

INV-007-565

Inverto s.r.o., Sučany

43,14 EUR

934,19 €

PLA-BUSHING-V1

INV-008-622

Inverto s.r.o., Sučany

40,11 EUR

868,62 €

RR-S-33E-1%-4x0603

INV-007-174

Inverto s.r.o., Sučany

7,99 EUR

173,08 €

R-S-6k8-1%-0603

INV-002-600

Inverto s.r.o., Sučany

0,57 EUR

12,44 €

Top ring-V0

INV-009-329

Inverto s.r.o., Sučany

31,14 EUR

674,48 €

MEC-GUIDING PIN-INOX-RevD

INV-008-800

Inverto s.r.o., Sučany

238,47 EUR

5 164,58 €

R-S-0E-0603

INV-000-213

Inverto s.r.o., Sučany

0,76 EUR

16,46 €

M3x4_ST_BLACK

INV-008-697

Inverto s.r.o., Sučany

16,13 EUR

349,38 €

PLA-LEDBLOCK-IP-SEALING

INV-008-296

Inverto s.r.o., Sučany

26,93 EUR

583,15 €

IC-S-STM809TWX6F

INV-002-500

Inverto s.r.o., Sučany

150,75 EUR

3 264,80 €

L-S-22uH-1A9-744 373 46220

INV-009-895

Inverto s.r.o., Sučany

292,40 EUR

6 332,55 €
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M4x10_RVS-BLACK_Button

INV-009-623

Inverto s.r.o., Sučany

28,11 EUR

608,82 €

Nový magnet insert

INV-011-292

Inverto s.r.o., Sučany

406,40 EUR

8 801,53 €

IC-S-LP2985-33DBVTE4

INV-007-838

Inverto s.r.o., Sučany

185,83 EUR

4 024,63 €

R-S-4E7-1%-0805

INV-002-094

Inverto s.r.o., Sučany

1,43 EUR

30,98 €

R-S-470E-1%-0603

INV-002-596

Inverto s.r.o., Sučany

1,12 EUR

24,20 €

RR-S-220E-5%-4x0603

INV-006-159

Inverto s.r.o., Sučany

13,90 EUR

301,06 €

Insert for magnet 0102-B0232

INV-010-580

Inverto s.r.o., Sučany

1 414,90 EUR

30 642,78 €

RR-S-4k7-5%-4x0603

INV-009-913

Inverto s.r.o., Sučany

4,30 EUR

93,05 €

R-S-6k8-1%-0805

INV-002-683

Inverto s.r.o., Sučany

1,97 EUR

42,56 €

IC-S-XRP7665IDB ! 1303 & later

INV-011-291

Inverto s.r.o., Sučany

498,20 EUR

10 789,68 €

RR-S-47E-5%-4x0603

INV-009-912

Inverto s.r.o., Sučany

4,98 EUR

107,95 €

R-S-3K3-1%-0603

INV-003-092

Inverto s.r.o., Sučany

1,27 EUR

27,50 €

R-S-13K-1%-0603

INV-002-191

Inverto s.r.o., Sučany

1,55 EUR

33,49 €

R-S-1K8-1%-0603

INV-002-590

Inverto s.r.o., Sučany

1,66 EUR

36,00 €

R-S-0,01E-1%-1206

INV-007-849

Inverto s.r.o., Sučany

113,23 EUR

2 452,20 €

FET-S-IRLML2244TR

INV-009-850

Inverto s.r.o., Sučany

118,04 EUR

2 556,48 €

FET-S-2N7002K-SOT23

INV-003-104

Inverto s.r.o., Sučany

29,69 EUR

643,03 €

PLA-A375-shader-V0

INV-010-345

Inverto s.r.o., Sučany

595,74 EUR

12 902,10 €

IC-S-74LVC1G00GW

INV-007-847

Inverto s.r.o., Sučany

65,76 EUR

1 424,16 €

C-S-50V-X-0603-3n9

INV-009-920

Inverto s.r.o., Sučany

3,34 EUR

72,41 €

C-S-16V-X-0603-10n

INV-002-540

Inverto s.r.o., Sučany

3,38 EUR

73,24 €

MEC-GUIDING PIN-INOX-V1- Aldan

INV-009-509

Inverto s.r.o., Sučany

544,48 EUR

11 791,84 €

C-S-10V-X-0805-10U-X5R

INV-003-357

Inverto s.r.o., Sučany

34,11 EUR

738,83 €

R-S-47E-1%-0603

INV-002-166

Inverto s.r.o., Sučany

2,43 EUR

52,62 €

Connector enclusure 1-VO

INV-008-291

Inverto s.r.o., Sučany

305,79 EUR

6 622,59 €

RR-S-10K-1%-4x0603

INV-007-640

Inverto s.r.o., Sučany

17,63 EUR

381,91 €

C-S-50V-N-0603-270p-5%

INV-008-354

Inverto s.r.o., Sučany

12,76 EUR

276,43 €

R-S-100E-1%-0805

INV-002-669

Inverto s.r.o., Sučany

5,21 EUR

112,80 €

R-S-3E3-1%-0603

INV-008-355

Inverto s.r.o., Sučany

4,60 EUR

99,72 €

NSSM102TE-NF3

INV-002-954

Inverto s.r.o., Sučany

2 908,96 EUR

63 000,00 €

C-S-50V-X-0603-100p

INV-003-421

Inverto s.r.o., Sučany

8,80 EUR

190,56 €

R-S-4K7-1%-0603

INV-000-201

Inverto s.r.o., Sučany

5,33 EUR

115,43 €

LEDBLock spacer

INV-008-899

Inverto s.r.o., Sučany

100,66 EUR

2 180,00 €

IC-S-TLC5946RHB

INV-006-817

Inverto s.r.o., Sučany

2 036,87 EUR

44 112,91 €

C-S-50V-X-0603-100n-10%

INV-004-485

Inverto s.r.o., Sučany

9,56 EUR

207,07 €

LED-S-NSSM227

INV-009-039

Inverto s.r.o., Sučany

3 166,06 EUR

68 568,12 €

D-S-BAS316

INV-000-083

Inverto s.r.o., Sučany

129,97 EUR

2 814,71 €

1,4x4_Black

INV-009-339

Inverto s.r.o., Sučany

245,90 EUR

5 325,46 €

C-S-16V-X-0603-100n

INV-000-189

Inverto s.r.o., Sučany

17,25 EUR

373,60 €

C-S-16V-X-0603-1u

INV-008-430

Inverto s.r.o., Sučany

106,02 EUR

2 296,19 €

1/4"-2:1 shrink ratio Black

INV-009-556

Inverto s.r.o., Sučany

19,11 EUR

413,78 €

LED-S-NESM005D-W1G2

INV-009-816

Inverto s.r.o., Sučany

5 369,82 EUR

116 295,34 €

D-S-BAT54S

INV-009-281

Inverto s.r.o., Sučany

584,10 EUR

12 650,00 €

osobný automobil Audi A8,r.v.1998

IM001

STEREYO, Belgicko

1 000,00 EUR

1 000,00 €

Osobný automobil Škoda Octavia, r.v. 2011

IM005

Inverto s.r.o., Sučany

6 000,00 EUR

11 000,00 €

Osobný automobil Ford Fusion, r.v. 2008

IM006

Inverto s.r.o., Sučany

3 000,00 EUR

3 000,00 €

Peňažné pohľadávky
Dlžník

Sídlo

IČO

Nominálna cena

ANALEX N.V.

Belgicko

BE0433047095

450,00 EUR

ANALEX N.V.

Belgicko

BE0433047095

800,00 EUR

IPL s.r.o.

Sučany

36230103

36,00 EUR

STEREYO b.v.b.a.

Belgicko

BE0876916424

941,35 EUR

STEREYO b.v.b.a.

Belgicko

BE0876916424

1500,00 EUR

STEREYO b.v.b.a.

Belgicko

BE0876916424

500,00 EUR
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Podmienky odpredaja vo verejnom ponukovom konaní

Verejné ponukové konania sa uskutoční zverejnením v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a predaj schváli veriteľský výbor.
Záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých
bodoch.

Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Formálne náležitosti ponuky:

Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 90 dní.

Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu: JUDr. Jozef Kadura,
správca, ul. Republiky 16, 010 01 Žilina, s jasným označením: „Konkurz INVERTO, s.r.o. – neotvárať“.

V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca zodpovednosť za predčasné
otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky nesplnil, pokiaľ veriteľský výbor neurčí inak.

Vecné náležitosti ponuky:

Označenie majetku – ponuka sa musí výslovne týkať celého predmetu ponuky ako jeden súbor všetkých
hnuteľných vecí a pohľadávok zverejnených v súpise všeobecnej podstaty.

Osvedčenie o zabezpečení ponúkanej kúpnej ceny (výpis z účtu záujemcu, alebo príkaz na úhradu)

Lehota na podávanie ponúk:

Lehota na podávanie ponúk do tohto verejného ponukového konania činí 15 dní odo dňa zverejnenia
ponukového konania v obchodnom vestníku. Prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dní, kedy je ponukové
konanie zverejnené v obchodnom vestníku a posledným dňom je pätnásty deň (vrátane) do 15.00 hod.
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Ďalšie podmienky a náležitosti, požadované správcom

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a to z vlastného
podnetu a so súhlasom veriteľského výboru.

Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.

Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu finančnú ponuku
a predaj schválil veriteľský výbor.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 dní od uplynutia lehoty na prekladanie ponúk. Za týmto
účelom správca zvolá veriteľský výbor za prítomnosti ktorého otvorí doručené obálky a následne veriteľský
výbor pri splnení podmienok ponukového konania schváli najvýhodnejšiu ponuku.

Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk, pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
zmluvu o prevode, ktorej predmetom bude majetok, o ktorý záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem.

Podmienky uzavretia zmluvy o prevode je splnenie oboch týchto podmienok:
Úhrada ponúkanej kúpnej ceny na správcovský účet v plnom rozsahu (rozdiel medzi zábezpekou a ponúkanou
kúpnou cenou).

Zmluva o prevode so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na správcovský účet
v plnom rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej
lehote, určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.

V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o prevode,
alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za
zmarené.

Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu
tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového
konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca
zaviazal a to z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo
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zaviazal a to z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo
výške zloženej zábezpeky.

Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať osobne, telefonicky alebo mailom so
správcom. Osobná prehliadka je možná po predchádzajúcom dohovore so správcom po celú dobu trvania
podávania ponúk.

Správca je oprávnený v prípade neúspešného tretieho kola ponukového konania vyhlásiť za rovnakých podmienok
ďalšie kolo ponukového konania v primeranej lehote.
Adresa vyhlasovateľovej správcovskej kancelárie je: JUDr. Jozef Kadura, správca, ul. Republiky 16, 010 01 Žilina,
č.t. 0903801055, mailová adresa: jozef.kadura@gmail.com. Správcovský účet je vedený v mBank, a.s. číslo účtu
v tvare IBAN: SK54 8360 5207 0042 0541 8097.

K020214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Chmeňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 279, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1970
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k. s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/28/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/28/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca úpadcu Peter Chmeňa, nar. 28.03.1970, bytom Hontianska Vrbica 279,
935 55 Hontianska Vrbica oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 09:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 v
kancelárii správcu na Hollého 10, 949 01 Nitra, po predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na elektronickej
adrese info@insolvency.sk.
V Nitre, dňa 26.08.2016

K020215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Tarry – Drevo Shop
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Motyčky 21, 976 02 Motyčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 749 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/25/2013 S 1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/25/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ OPAKOVANEJ DRAŽBY
v zmysle ust. § 17 zákona č. 257/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoDD“)
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Navrhovateľ dražby:
Obchodné meno:

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
zapísaná v Zozname správcov vedenom MS SR pod č. S 1293

So sídlom:

Dolná 6, Banská Bystrica 974 01

IČO:

45 026 548

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

Monika Tarry – Drevo Shop
s miestom podnikania: 976 02 Motyčky 21
IČO: 44 749 651
evidovaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská
Bystrica pod. č. 620-29619

Dražobník:
Obchodné meno:

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
zapísaná v Zozname správcov vedenom MS SR pod č. S 1293

So sídlom:

Dolná 6, Banská Bystrica 974 01

IČO:

45 026 548

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

Monika Tarry – Drevo Shop
s miestom podnikania: 97602 Motyčky 21
IČO: 44 749 651
evidovaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská
Bystrica pod. č. 620-29619

Dátum konania dražby:

21.09.2016

Čas otvorenia dražby:

09:00 hod.

Miesto konania dražby:

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

Poradové kolo dražby:

Štvrté kolo dražby

Predmet dražby:
Pozemky:
Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m²

LV č.

Štát, Obec, Kat. územie

Spoluvl. podiel

C-KN 563/18

Trvalé trávne porasty

400

204

Slovenská republika,
obec Krahule, k. ú. Krahule

1/1
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Popis predmetu dražby:
Ide o pozemok v obci Krahule p. č. 563/18. Uvedený pozemok sa nachádza v extraviláne obce určenej na rekreáciu.
Pozemok je evidovaný ako trvalý trávny porast. Územný plán obce danú plochu rieši na vyšší stupeň využitia –
rekreačná zóna s možnosťou výstavby rekreačnej chaty. Ide o svahovitý pozemok v čase ocenenia značne
znehodnotený samonáletom nežiaducich drevín. Na pozemku nebola uskutočnená zo strany vlastníka žiadna
údržba ani starostlivosť. Do obce premáva prímestská doprava. Na pozemku nie sú privedené inžinierske siete –
voda, elektroinštalácia a miestna komunikácia. Miestnou obhliadkou nebola zistená vysoká hladina podzemnej vody
ani možnosť zátopového územia. Autobusová zastávka je vzdialená cca 400 m a obchod s potravinami cca 550 m.
Pozemok má možnosť napojenia na vodovod, elektro, plyn, kanalizáciu a miestnu komunikáciu.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Na liste vlastníctva č. 204 vedenom Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom, pre k. ú. Krahule,
sú v „ČASŤ C: ŤARCHY“ evidované nasledovné ťarchy, iné údaje a poznámky:
Por.č.:
Na pozemok sa zriaďuju vecné bremeno spočívajúce v oprávnení obce vstupovať na pozemok za
účelom údržby a opráv vodovodného, kanalizačného potrubia a elektrického kábla, ktoré sú tam uložené.
Iné údaje:

1 Žiadosť zo dňa 22.2.2008, Z 355/08

Poznámka:

Bez zápisu.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Meno znalca:

Ing. Miroslav Hric, Slaská 210, 965 04 Žiar nad Hronom

Znalecký posudok:

č. 96/2016

Dátum vyhotovenia znaleckého posudku:

26.04.2016

Všeob. cena stanovená znal. posudkom:

5.600,- EUR

Najnižšie podanie:

5.600,- EUR

Minimálne prihodenie:

250,- EUR

Výška dražobnej zábezpeky:

1.680,- EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti k rukám dražobníka v deň konania dražby v mieste konania dražby alebo
b) na bankový účet dražobníka vedený v Tatra banka, a.s., č. účtu IBAN: SK64 1100 0000 0026 2475 7369 pod
variabilným symbolom 44749651 pričom účastník dražby je povinný preukázať dražobníkovi pripísanie sumy
dražobnej zábezpeky na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby dňa 21.09.2016 do 09:00 hod.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Do otvorenia dražby.

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
Potvrdenie zrealizovaní prevodu finančných prostriedkov na bankový účet dražobníka; Doklad o vklade hotovosti na
bankový účet dražobníka;
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Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu
po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr do 10 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od
dražby.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:
V zmysle ust. § 26 ods. 3 a 5 ZoDD sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej
vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od
skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodnú inak, a to v hotovosti alebo
bezhotovostným prevodom na účet dražobníka.
Obhliadka predmetu dražby:
1. obhliadka: 07.09.2016 o 09:00 hod.
2. obhliadka: 14.09.2016 o 09:00 hod.
Organizačné pokyny:
Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby a poskytnutie bližších informácií o predmete dražby môžu dražobníka
kontaktovať na t. č. 0948 828 233, 0910 960 479, 048/418 09 76 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese:
skodova@restrukturalizacia.net
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v
ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby
odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčenia odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
vydražiteľa.
Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:
Banská Bystrica

JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01

Poučenie:
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.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do
začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
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Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa na dražbu s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné
vo výške 3,32 EUR.
V Banskej Bystrici dňa 25.08.2016

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty úpadcu
Monika Tarry – Drevo Shop

K020216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Vetrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strhárska 480/113, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/58/2016 S1615
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/58/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Michal Vetrák, nar.
14.07.1990, bytom Strhárska 480/113, 992 01 Modrý Kameň (ďalej len „Úpadca“) oznamujem, že na majetok
Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 17.08.2016, sp.zn. 2K/58/2016, uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 163/2016 zo dňa 23.08.2016 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bol ustanovený
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., so sídlom kancelárie Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica (ďalej aj len ako
„Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Michal Vetrák, born on 14.07.1990, residence at Strhárska 480/113, 992 01 Modrý Kameň, my duty is to inform you,
that the District Court in Banská Bystrica, dated 17.08.2016, No. 2K/58/2016, and promulgated in the Commercial
bulletin No. 163/2016 from 23.08.2016 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr.
Alexander Kasatkin, LL.M., residence at Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.,
správca/ trustee of the bankrupt

K020217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Soňa Jenčušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Horou 4, 040 16 Košice - Myslava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1977
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
Spisová značka súdneho spisu:
30K/22/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Poradové číslo súpisovej zložky: 3
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Opis súpisovej zložky: Pohľadávka z účtu v banke
Celková suma: 0,04 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: úroky na správcovskom účte
Číslo účtu: SK7911000000002932474176
Banka: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930
Súpisová hodnota: 0,04 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 26.08.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno b) ZKR

Poradové číslo súpisovej zložky: 4
Opis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu
Celková suma: 648,33 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: § 72 ods. 2 ZKR - zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie august 2014 až júl 2016
Súpisová hodnota: 648,33 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 26.08.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno b) ZKR

Poradové číslo súpisovej zložky: 5
Opis súpisovej zložky: Preddavok na úhradu nákladov konkurzu
Celková suma: 1.659,70 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Nespotrebovaná časť preddavku
Číslo účtu: SK7911000000002932474176
Banka: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930
Súpisová hodnota: 663,88 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 26.08.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno d) ZKR
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K020218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOBAK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivá 23, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 882 714
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/9/2016 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/9/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca podstaty dlžníka: KOBAK, s.r.o., so sídlom Krivá 23, 040 01 Košice, IČO:
43882714, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I, pod sp.zn. 26K/9/2016, zvolávam v súlade s
ustanovením § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. prvú schôdzu veriteľov na deň 07.10.2016 o 10,00 hod. Schôdza sa
uskutoční v správcovskej kancelárii na ul. Krmanova č. 14, 040 01 Košice s nasledovným programom:
1.
Prezentácia,
otvorenie;
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov;
3.
Správa
o
stave
majetku
úpadcu;
4.
Voľba
veriteľského
výboru;
5.
Rozhodnutie
o
výmene
správcu
podľa
§
36
ods.
1
ZKR;
6.
Rôzne.
Splnomocnení zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s
dokladom totožnosti.

K020219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Soňa Jenčušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Horou 4, 040 16 Košice - Myslava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1977
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
Spisová značka súdneho spisu:
30K/22/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty
JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Mgr. Soňa Jenčušová, bytom Pod Horou 4, 040 16 Košice – Myslava,
nar. 16.03.1977 týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo
majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
V Košiciach, dňa 26.08.2016
JUDr. Ján Bodnár, správca

K020220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Keresztesi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1985
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

86

Obchodný vestník 169/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.09.2016

Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Tomáš
Keresztesi, nar. 13.04.1985, bytom Sokolovská 3, 040 11 Košice v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Hviezdoslavova
6, 040 01 Košice, v pracovných dňoch v úradných hodinách 8:00 – 11:30, 13:00 – 15:30. Termín nahliadnutia do
spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt tel.: 0902 707 782
Kontakt e-mail: spravcovska@fardouspartners.com
V Košiciach, dňa 26.08.2016
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K020221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Chmeňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 279, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1970
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/28/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/28/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
Vám ako správca úpadcu: Peter Chmeňa, nar. 28.03.1970, bytom 29.05.2000 as the trustee of bankrupt: Peter Chmeňa, born on 28th of
Hontianska Vrbica 279, 935 55 Hontianska Vrbica, SR March 1970, residing at Hontianska Vrbica 279, 935 55 Hontianska
oznamujeme, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného Vrbica, Slovak republic, hereby I inform you, that District Court in Nitra
súdu Nitra sp. zn. 32K/28/2016 zo dňa 18.08.2016 uverejnenom v declared bankruptcy on bankrupt's property and appointed us as the
Obchodnom vestníku č. 164/2016 zo dňa 24.08.2016 vyhlásený trustee of the bankrupt by its resolution No. 32K/28/2016 dated 18th of
konkurz úpadcu a zároveň sme boli ustanovený za správcu August 2016 and published in the Commercial bulletin No. 164/2016
úpadcu.
dated 24th of August 2016.
The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day following after
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň
the day of the publication of the court's declaration in the Commercial
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje
bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court's
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom
declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of the
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze The claim shall be filed by application except the claim against the
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor also
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 sec. 2
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie be taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné and for the other rights related with filed claim. Creditor's right for
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však proportional settlement is not affected herewith; creditor may be only
uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecne satisfied from gain included into the schedule of the general bankruptcy
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom assets, provided that the purpose to create such schedule was published
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the filed
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Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the filed
ods. 3 ZKR).
sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručene správcovi In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v application submitted to the trustee within basic registration period 45 days
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 sec.
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základne
If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v
period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy,
konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na
but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila,
consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
will be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8
sec. 8 BRA).
ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
contain basic requirements; otherwise it will not be take into consideration.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a
The application's basic requirements are: a) name, surname and residence
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a
or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
name and seat of the bankrupt, c) legal title of the claim, d) rank of the
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
claim settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in
ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani currency without reference exchange rate of European Central Bank or
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn't
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).
ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť s
or seat in the Slovak republic if he didn't have residence or seat or branch
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základne
The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom
application without undue delay after the expiration of the basic registration
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako
period together with his statement. Court will decide whether these
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí,
petitions should be treated as applications by its resolution without undue
či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd
delay. Court will deliver court's resolution to the trustee, trustee will notify
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2
application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko
This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
i n EU member states other than the Slovak Republic according to the
ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
č.1346/2000 z 29.05.2000.
Nitra, 26.08.2016

Nitra, 26th of August 2016

K020222
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:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca v súlade s § 38 ods. 6 ZKR zverejňuje zápisnicu z 1. zasadnutia veriteľského výboru:

ZÁPISNICA Z 1. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Úpadca:

Ing. Radoslav Tužinský BADGER s miestom podnikania Ružová 1361/50, 960
01 Zvolen, IČO: 17 992 567

Sp. zn. súdu:

2K/34/2016

Deň:

25.08.2016 o 10:50 hod.

Miesto konania zasadnutia:

zasadacia miestnosť v Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Voľba predsedu veriteľského výboru
Dohoda o doručovaní a komunikácii
Záver

Prítomní:
1. PROPERTY DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL LTD.
2. Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica
3. Účtovná online, s.r.o.
4. SKP, k.s., správca úpadcu
I.
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca Úpadcu bezprostredne po ukončení prvej schôdze konkurzných
veriteľov. Všetci členovia veriteľského výboru tak boli riadne oboznámení s konaním zasadnutia a sú oprávnení sa
v plnom rozsahu zúčastniť na zasadnutí veriteľského výboru. Na účely uznášaniaschopnosti sú prítomní všetci
členovia veriteľského výboru, zasadnutie je uznášaniaschopné podľa § 38 ods. 2 v spojení s ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).
II.
Následne členovia veriteľského výboru pristúpili k voľbe predsedu veriteľského výboru. Do funkcie predsedu
veriteľského výboru bol navrhnutý člen veriteľského výboru: Účtovná online, s.r.o., M.R. Štefánika 62, 960 01
Zvolen, IČO: 46 158 154.
Výsledok hlasovania:
Za

3 hlasy

Proti

0 hlasov

Zdržal sa

0 hlasov

Správca konštatoval, že návrh bol prijatý.
Správca skonštatoval, že veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie:
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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„Veriteľský výbor zvolil za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru Účtovná online, s.r.o.,
M.R. Štefánika 62, 960 01 Zvolen, IČO: 46 158 154.“
Následne členovia veriteľského výboru prerokovali a schválili vzájomnú komunikáciu členov veriteľského výboru
a správcu elektronickými prostriedkami, a to prostredníctvom e-mailu na nasledovné e-mailové adresy:
1.
2.
3.
4.

SKP, k.s., správca – office@skpks.sk
PROPERTY DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL LTD. - propertygroupdevelopment@gmail.com
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica – jzupa@slovenska-konsolidacna.sk
Účtovná online, s.r.o – krulova@uctovnaonline.sk

tak, že akákoľvek dokumentácia a písomnosti týkajúce sa konkurzného konania doručené medzi týmito subjektmi
na uvedené adresy, bude mať rovnaké účinky ako doručenie podania poštou.
III.
Na záver predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru a správcovi za účasť a
ukončil zasadnutie veriteľského výboru.
Predseda veriteľského výboru

Zverejnenie: SKP, k.s. správca

K020223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Zobola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 182, 049 32 Štítnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S1091 /26K/15/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/15/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Prof. JUDr. Ján Husáe, CSc., správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Zobola, nar. 27.12.1974 bytom Mlynská 182,
049 32 Štitnik, sp. zn. konania 26K/15/2016, podľa § 34 ZKR zvoláva schôdzu veriteľov na deň 23.09.2016 o 12:00
hod., ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese Alžbetina 3, 040 01 Košice s programom:

1. Otvorenie
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Rozhodovanie o výmene správcu
4. Správa o činnosti správcu, súpise podstát a stave konkurzného konania
5. Zisťovasnie stanovísk veriteľov
6. Záver

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pred otvorením schôdze prebehne prezentácia, pri ktorej veritelia predložia doklady totožnosti, poverenia na
zastupovanie a listiny o registrácii.

pfor. JUDr. Ján Husár, CSc.
SKP

K020224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Levický Ladislav, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bazovského 6, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/25/2016 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/25/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

SKP Ing. Rudolf Ivan oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu a popretie pohľadávky:
- číslo účtu: 4013133070/7500
- IBAN: SK14 7500 0000 0040 1313 3070
- BIC: CEKOSKBX
- variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
- účet vedený v ČSOB a.s.

K020225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Levický Ladislav, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bazovského 6, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/25/2016 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/25/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP Ing. Rudolf Ivan oznamuje, že do spisu je možné nahliadať v sídle správcu konkurznej podstaty: Ing. Rudolf
Ivan, Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 12.00 hod. a
od 13.00 hod. do 15.00 hod..

K020226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INSSTAV s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 454 040
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2016 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/18/2016
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Súpisová zložka č. 21
hnuteľná vec: nákladné vozidlo zn. TATRA T815, rok výroby 1983, VIN: 32830106, výrobné číslo motora T3-929.11
súpisová hodnota: 5.500,-€
sporný zápis:
deň sporného zápisu: 26.8.2016
dôvod sporného zápisu: nepreukázané zaplatenie kúpnej ceny úpadcovi - uplatnenie výhrady vlastníctva dohodnutej
účastníkmi v Kúpnej zmluve zo dńa 21.5.2015
osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu: Zdenko Jombík, Vĺčok 1190, 963 01 Krupina

K020227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Riman M.R.O.S. - Obchody a služby
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suvorovova 8, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 938 465
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vrábel
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/59/2014 S1633
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/59/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku úpadcu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 3K/59/2014-54 zo dňa 17.02.2015, ktorý bol uverejnený
v Obchodnom vestníku č. OV 37/2015 zo dňa 24.02.2015, značka záznamu: K004277, bol na majetok dlžníka –
Miroslav Riman M.R.O.S.- Obchody a služby, Suvorovova č. 8, 90 201 Pezinok, narodený 12.02.1957, IČO:
30 938 465, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Pezinok pod číslom 107-4720 (ďalej len
„úpadca“) vyhlásený konkurz a bol som ustanovený do funkcie správcu.
Správca úpadcu si týmto v zmysle ustanovení § 96, 98 a 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 49 vyhlášky 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 platnom znení (ďalej len „vyhláška“) dovoľuje predložiť návrh konečného rozvrhu
výťažku zo speňaženia majetku úpadcu.

Všeobecná časť

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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I. Majetok úpadcu a jeho speňaženie
Správca konštatuje, že v priebehu konkurzu bol zistený a do súpisu majetku zapísaný majetok úpadcu, ktorý
zahŕňali nižšie uvedené pohľadávky, peňažné prostriedky a kreditné úroky pripísané na účet správcu. Podrobným
šetrením správca zistil, že úpadca nemá vo vlastníctve žiadne ďalšie pohľadávky, nehnuteľnosti, cenné papiere,
hnuteľné veci, motorové vozidlá, ani majetkové práva speňažiteľné v rámci konkurzu za účelom uspokojenia
veriteľov.

A. Pohľadávky
Medzi speňažené pohľadávky podliehajúce konkurzu patrili:
právny dôvod

suma

dátum

pohľadávka z bankového účtu č. 2738355499/0200, vedeného VÚB, a.s.

36,15 €

24.07.2015

Dôkaz: Výpis z bankového účtu správcu – IBAN: SK6809000000005071701106

B. Peňažné prostriedky
Medzi peňažné prostriedky zabezpečené správcom počas konkurzu patrili:
právny dôvod

suma

dátum

peňažné prostriedky prevzaté od úpadcu

1.700,- €

04.05.2015

663,83 €

22.05.2015

420,- €
260,- €
360,- €
50,- €

25.08.2015
14.10.2015
15.10.2015
23.10.2015

vrátený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
(§ 7 ods. 1 vyhlášky v spojení s § 21 ods. 3 štvrtá veta ZKR)
peňažné prostriedky prevzaté od úpadcu
peňažné prostriedky prevzaté od úpadcu
peňažné prostriedky prevzaté od úpadcu
peňažné prostriedky prevzaté od úpadcu
spolu v celkovej výške: 3.453,83 €

Dôkaz: Výpis z bankového účtu správcu – IBAN: SK6809000000005071701106

C. Kreditné úroky pripísané na účet správcu
právny dôvod

suma

dátum

kreditné úroky pripísané na účet správcu

0,18 €

za obdobie od 30.04.2016 do vyhotovenia rozvrhu

Dôkaz: Výpis z bankového účtu správcu – IBAN: SK6809000000005071701106

V nadväznosti na uvedené predstavuje celkový výťažok zo speňaženého majetku úpadcu sumu v celkovej výške
3.490,16 € (t. j. 36,15 € + 3.453,83 € + 0,18 €).
v zmysle § ustanovenia 91 ZKR bol výťažok zo speňaženého majetku úpadcu uložený na bankový účte správcu:
IBAN: SK6809000000005071701106, ktorý bol založený za účelom vedenia prostriedkov podliehajúcich konkurzu.

II. Pohľadávky proti podstate
Správca konštatuje, že počas konkurzného konania boli do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konštatuje, že počas konkurzného konania boli do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
zapísané nasledovné pohľadávky, zoradené v zákonnom poradí v súlade s ustanovením § 87 ods. 2 ZKR:
právny dôvod

ustanovenie
vyhlášky

veriteľ

ZKR

/

suma

paušálna odmena správcu (podľa uznesenia Okresného súdu
1.626,45
JUDr. Peter Vrábel, správca
§ 43 ods. 1 ZKR
Bratislava I, sp. zn. 3K/89/2014-280)
€
suma predstavujúca 1 % zo speňaženia peňažných prostriedkov
§ 43 ods. 1 ZKR, § 20 ods.
JUDr. Peter Vrábel, správca
27,90 €
v celkovej sume 2.790,-€)
2 vyhlášky
poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu
Poštová banka, a.s.
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
19,12 €
Slovenská záručná rozvojová
poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
18,- €
banka, a.s.
poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu
Slovenská sporiteľňa, a.s.
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
24,- €
poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu
VÚB, a.s.
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
24,- €
poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu
OTP Banka Slovensko, a.s.
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
15,94 €
Československá
obchodná
poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
30,- €
banka, a.s.
poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu
ZUNO BANK AG
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
31,87 €
poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu
Tatra banka, a.s.
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
30,- €
poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu
Prima banka Slovensko, a.s
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
24,- €
poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu
UniCredit Bank, a.s.
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
9,96 €
poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu
mBank, S.A.
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
30,- €
poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu
Sberbank Slovensko, a.s.
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
35,- €
Slovenská záručná a rozvojová
poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
18,- €
banka, a.s.
poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu
UniCredit Bank, a.s.
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
9,96 €
poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu
OTP Banka Slovensko, a.s.
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
15,94 €
poplatok za vedenie bankového účtu zriadeného výlučne na účely
Slovenská sporiteľňa, a.s.
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
19,40 €
konkurzu
DÔVERA zdravotná poisťovňa,
zdravotné poistenie za obdobie 03/2015-06/2015
§ 87 ods. 2 písm. i) ZKR
230,72 €
a.s.
poštovné
JUDr. Peter Vrábel, správca
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
82,90 €
spolu v celkovej výške: 2.323,16 €

Dôkaz: Uznesenie Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 3K/89/2014-280
Výpis z bankového účtu správcu – IBAN: SK6809000000005071701106
Faktúry vyššie uvedených bánk za poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu
Príslušné podacie lístky podľa knihy odoslanej pošty správcu
Do dnešného dňa tvoria pohľadávky proti všeobecnej podstate sumu v celkovej výške 2.323,16 €, ktorá bude
odpočítaná od konečnej sumy tvoriacej celkový výťažok zo speňaženého majetku úpadcu rozvrhnutej medzi
veriteľov úpadcu.

III. Záver všeobecnej časti
Vzhľadom na skutočnosť, že všetky pohľadávky prihlásené do konkurzu boli zistené ako nezabezpečené, bude
výťažok zo speňaženia majetku úpadcu, znížený o sumu pohľadávok proti všeobecnej podstate, rozdelený medzi
veriteľov pomerne zo všeobecnej podstaty.

Rozvrhová časť
I. Uspokojovanie nezabezpečených pohľadávok
Na základe vyššie uvedeného bude medzi veriteľov rozvrhnutá suma v celkovej výške 1.167,- €, t. j. celkový
výťažok zo speňaženého majetku úpadcu 3.490,16 € znížený o celkovú sumu pohľadávok proti všeobecnej
podstate 2.323,16 €, nasledovne:§
Por. č.
1.

Veriteľ
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Zistená suma:
1.019,92 €

Percento uspokojenia:
2,249 %

Uspokojuje sa:
22,94 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenská konsolidačná, a.s.
Sociálna poisťovňa
Svitálková Ľubica
CELKOM:

Konkurzy a reštrukturalizácie
47.828,91 €
592,26 €
2.453,- €
51.894,09 €

Deň vydania: 02.09.2016

2,249 %
2,249 %
2,249 %
2,249 %

1.075,57 €
13, 32 €
55, 17 €
1.167,- €

II. Záver rozvrhovej časti
Správca prehlasuje, že v priebehu konkurzu úpadcu neboli vyhotovené žiadne čiastkové rozvrhy výťažkov zo
všeobecnej podstaty.
Správca prehlasuje, že do konkurzu úpadcu neboli prihlásené žiadne podmienené pohľadávky.
Správca v súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZKR týmto určuje zástupcovi veriteľov 15- dňovú lehotu na
schválenie tohto konečného rozvrhu výťažku zo speňaženého majetku úpadcu, ktorá začína plynúť dňom jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku.

V Bratislave, 24.08.2016
JUDr. Peter Vrábel, správca
značka správcu: S1633

K020228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Levický Ladislav, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bazovského 6, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/25/2016 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/25/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením
Okresného súdu v Nitre zo dňa 17.06.2016, č.k. 32K/25/2016, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 23.06.2016,
č. OV 121/2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Ing. Ladislav Levický, narodený 26.05.2016, bytom
Bazovského 6, 949 11 Nitra, Slovenská Republika. V zmysle zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v
jednom rovnopise správcovi na adresu Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty, Štefánikova tr. 4, 949 01
Nitra, Slovenská Republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská
republika, k číslu konania 32K/25/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo,
a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Uznesenia Okresného súdu v Nitre
v Obchodnom vestníku. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný
na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, dátum a podpis. Pre každú
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uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, dátum a podpis. Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia,
predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť
uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať
len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a
pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.

Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29Th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District court Nitra from 17th of June
2016, No. 32K/25/2016, published in Commercial Journal on 23th of June 2016, OV No. 121/2016 the bankruptcy
was declared on the estate of debtor Ing. Ladislav Levický, date of birth 26.05.2016, adress Bazovského 6, 949 11
Nitra, Slovakia. The bankruptcy was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuralization act ( hereinafter only „ the BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the
address Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty, Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra, Slovak Republic and in one
original to the District court Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovakia, to the No. 32K/25/2016. Registrations that will
not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not exercise the voting
rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge
their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one
original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. The deadline for registration of claims in
bankruptcy proceedings begin on the day following the publication of Resolution District Court in Nitra in the
Business Journal. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or
creditors who have a claim against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to
the estate of debtor, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a special registration form
and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy
and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the
name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the
claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim, date and
registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which
has to provide information about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is
tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and they also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form
shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the
EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by
calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the
European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange
rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall
determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the
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determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the
registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as
claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a
proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or
reasons why the claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a
branch office in the Slovak republic, a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be
stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure
relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.

Ing. Rudolf Ivan, bankruptcy trustee

K020229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AVICENUM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osadná 11, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 045 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavol Malich
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2016 S277
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK
V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov, týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, bola:
1. dňa 23.08.2016 do kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa TATRA UNITED CORPORATION a.s., so
sídlom Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, IČO: 31 382 711, ktorého pohľadávky vo výške 5.120,15 EUR boli
prihlásené súhrnnou prihláškou a sú zapísané v zozname pohľadávok pod č. 317 a 318.

JUDr. Pavol Malich, správca
úpadcu AVICENUM, s.r.o.

K020230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Fandák Mercurius pharm F & F
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Republiky 458, 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 KONANÍ OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ 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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(3. kolo dražby)
v zmysle ustanovenia § 17 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 6, Banská Bystrica 974 01

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK43 1111 0000 0011 5872 7001
Správca úpadcu:
miesto podnikania:
IČO:

Erik Fandák Mercurius pharm F & F
Námestie Republiky 495, 04916 Jelšava
46 224 351

Navrhovateľ dražby:

Meno:

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.

So sídlom:

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

Námestie Republiky 495, 04916 Jelšava
46 224 351

Dátum konania dražby:

21.09.2016

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod.

Miesto konania dražby:

Erik Fandák Mercurius pharm F & F

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

Poradové kolo dražby:

opakovaná dražba (3.kolo dražby)

Predmet dražby:
NEHNUTEĽNOSŤ – RODINNÝ DOM

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ulica, orientačné
vchodu

P. č. Popis

1.

Konkurzy a reštrukturalizácie
číslo Parcelné
číslo

Stavba rodinný dom, bez pivničného
Ševcovská 73
priestoru.

189

LV
č.

Štát, Obec,
územie

Deň vydania: 02.09.2016
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

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

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

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:

znaleckým posudkom

Meno znalca:

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

Znalecký posudok:

č. 81/2016

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

05.05.2016
5.300,- EUR
3.710,- EUR

Minimálne prihodenie:
Výška dražobnej zábezpeky:

1.113 EUR
1.000,- EUR

Spôsob zloženia
dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti k rukám dražobníka v deň konania
dražby v mieste konania dražby alebo

b) na bankový účet dražobníka vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky IBAN: SK43 1111 0000 0011 5872 7001,
pod variabilným symbolom 1056, pričom účastník dražby je povinný preukázať
dražobníkovi pripísanie sumy dražobnej zábezpeky na účet dražobníka.

Lehota na zloženie
dražobnej zábezpeky:

Do otvorenia dražby.

Doklad o zložení
dražobnej zábezpeky:
Potvrdenie zrealizovaní prevodu finančných
prostriedkov na bankový účet dražobníka; Doklad o vklade hotovosti na bankový
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prostriedkov na bankový účet dražobníka; Doklad o vklade hotovosti na bankový
účet dražobníka;

Spôsob vrátenia
dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý
predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu po
skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr do 10 dní od skončenia
dražby alebo od upustenia od dražby.

Úhrada ceny
dosiahnutej vydražením:
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3 a 5 ZoDD sa
dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením.
Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť
dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom
dražby nedohodnú inak, a to v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet
dražobníka.

Obhliadka predmetu dražby:

1. obhliadka: 08.09.2016 o 09:00 hod.
2. obhliadka: 15.09.2016 o 09:00 hod.

Organizačné pokyny:
Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby a
poskytnutie bližších informácií o predmete dražby môžu dražobníka kontaktovať na
t. č. 0910 960 479, 0948 828 233, 048/418 09 76 alebo prostredníctvom e- mailu na
adrese: skodova@restrukturalizacia.net. Súčasne by sme chceli záujemcov
požiadať, aby sa na ohliadku nahlásili minimálne deň vopred z dôvodu
technického a personálneho zabezpečenia ohliadky.

Podmienky odovzdania
predmetu dražby vydražiteľovi:
Ak uhradil vydražiteľ cenu
dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho
vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby
zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník
po predložení osvedčenia odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
vydražiteľa.

Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby
notárskou zápisnicou:

JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

Poučenie:
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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 ustanovenia § 21 odseku 2 ZoDD, je povinná oznámiť príslušnému
okresnému úradu začatie súdneho konania.

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa ustanovenia § 21 odseku 2 ZoDD sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 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.

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do
začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa na dražbu s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné
vo výške 3,32 EUR.

V Banskej Bystrici dňa 25.08.2016

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správca
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K020231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Terneny
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Česká 3180/15, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/12/2016 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/12/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
OZNAM
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca podstaty dlžníka Martin Terneny, nar. 08.05.1969, bytom: Česká 3180/15, 052 01 Spišská Nová
Ves oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 32K/12/2016, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Klokočov 45, 072 36 Klokočov, v pracovných dňoch v čase od 6:00 hod do 12:00 hod. Žiadosť o
nahliadnutie do spisu možno podať písomne na adrese správcu, telefonicky na tel. č. 0905 647 435 alebo e-mailom na adrese
consulting.slavka@gmail.com .
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. - správca

K020232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Gabriel Juhász, podnikajúci pod obchodným
menom Gabriel Juhász - M&J TRANS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Želiarsky svah 20, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/43/2013 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/43/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Súpisová hodnota a mena: 51,59 €

V Nitre, dňa 26.08.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca
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K020233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Záboj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováčany 193, 044 21 Nováčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/71/2015 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/71/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

popis: obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Zaboj s.r.o.,
zapísaná výška vkladu: 100 % - 6.640 €
Sídlo spoločnosti: Nováčany č. 193, 044 21 Nováčany
Zápis v OR SR: OS Košice I., odd.: Sro, vložka č. 38181/V
IČO: 36 652 172
podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: výlučné vlastníctvo úpadcu
súpisová hodnota: 6.696 €

K020234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Randík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bohúňova 3601/32, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/55/2015 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/55/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §
72 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. za mesiac 07/2016 , vedené na bankovom účte: 02146155 - Randik Richard
6K/55/2015 S1451 , aktuálny zostatok po odpočte bankových poplatkov : 61,7 EUR.
JUDr. Juraj Bašnák, správca

K020235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DEVELOPMENT 1, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saratovská 3, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 841 885
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/17/2016 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/17/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Alexandra Molnárová, správca konkurznej podstaty úpadcu: DEVELOPMENT 1, s.r.o., so sídlom Saratovská
3, 841 02 Bratislava, IČO: 35 841 885, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
8K/17/2016, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8K/17/2016, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal
podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode
v kancelárii správcu na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok
v čase od 09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 904 557 344, alebo
elektronickou poštou na e-mailovú adresu: molnarova@spravca.eu
JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K020236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Bede
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 34/1144, 941 07 Veľký Kýr
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1981
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/15/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, značka správcu S1220,
oznamuje, že v konkurznom konaní vedenom vo veci úpadcu: Marek Bede, nar. 14. 2. 1981, bytom Záhradná
1144/34, 941 07 Veľký Kýr, mu boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručené prihlášky veriteľa:
GENERAL FACTORING, a.s., IČO: 35 838 825, Košická 56, 821 08 Bratislava, ktorými si veriteľ v zastúpení
prihlásil pohľadávky v celkovej sume 22 478,75 € a 21 373,76 €, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod č.
3 a 4.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K020237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol Deutsch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 814/10, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.1.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/33/2015 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/33/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp.zl.č. 10
zrážky z doplatku na dôchodku úpadcu vo výške, v akej môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou, za obdobie 2-9/2016
súpisová hodnota: 241,85 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Štefánik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 447/5, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38K/22/2016 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/22/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná podstata
- Typ súpisovej položky: iná majetková hodnota, súpisová hodnota 500.-eur, deň zápisu 26.8.2016, majetok úpadcu,
Mena EUR

Mgr. Martin Hurtiš, správca

K020239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HS - INGREAL a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bellova 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 212 156
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2016 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Milan Okajček, správca, sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, ako správca majetku úpadcu HS - INGREAL a.s.
v konkurze, sídlom Bellova 3, 040 01 Košice, IČO: 36212156, týmto v súlade s 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 (ďalej
len „ZKR“) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal nasledovné pohľadávky veriteľa uplatnené prihláškou
doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Por.
č.

Veriteľ
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, sídlom Záhradnícka 10, 813 66
Bratislava, IČO: 215 759

1
2

Poradie
iná
pohľadávka
iná
pohľadávka

Celková
suma

Dátum
doručenia

415,00 €

26.8.2016

149,50 €

26.8.2016

Poučenie:
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, 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 rozvrh bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť rozvrh bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
V Košiciach, dňa 26. augusta 2016
JUDr. Milan Okajček, správca

K020240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REAL IB s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 692 751
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/97/2015 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/97/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje zapísanie pohľadávky
do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ

IČO

Ulica

číslo Obec

PSČ

V A V invest, s.r.o. „v konkurze“

31 615 325

Námestie SNP

3

974 01 174,70 EUR

Banská Bystrica

Prihlásená suma – Celková suma

JUDr. Tomáš Kohút, správca úpadcu REAL IB s.r.o.

K020241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Štefánik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 447/5, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38K/22/2016 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/22/2016
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Z oddelenej podstaty sa majetok:
- Súpis oddelenej podstaty: Majetok vo vlastníctve úpadcu Názov veriteľa: Československá obchodná banka a.s. v
prvom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 380637/ZA1/1 zo dňa 9.4.2015 Číslo
zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1 Výška zabezpečenej pohľadávky: 28 339,52.-€ - parc. č.
839 parcely „C“ záhrady o výmere 269m2 , Slovenská republika, Okres: Trenčín, Obec Trenčín, k.ú. Trenčín, LV č.
652 v podiele 1/6 Deň zápisu: 25.7.2016 Súpisová hodnota: 2 000.-€, Mena EUR
- Súpis oddelenej podstaty: Majetok vo vlastníctve úpadcu Názov veriteľa: Československá obchodná banka a.s. v
prvom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 380637/ZA1/1 zo dňa 9.4.2015 Číslo
zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1 Výška zabezpečenej pohľadávky: 28 339,52.-€ - parc. č.
838 parcely „C“ zastavané plochy a nádvoria o výmere 184m2 , Slovenská republika, Okres: Trenčín, Obec Trenčín,
k.ú. Trenčín, LV č. 652 v podiele 1/6 Deň zápisu: 25.7.2016 Súpisová hodnota: 3 000.-€, Mena EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- Súpis oddelenej podstaty: Majetok vo vlastníctve úpadcu Názov veriteľa: Československá obchodná banka a.s.v
prvom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 380637/ZA1/1 zo dňa 9.4.2015 Číslo
zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1 Výška zabezpečenej pohľadávky: 28 339,52.-€ - Stavba:
Rodinný dom súp. číslo 447 postavený na parcele „C“ č. 838 zastavané plochy a nádvoria o výmere 184m2 ,
Slovenská republika, Okres: Trenčín, Obec Trenčín, k.ú. Trenčín, LV č. 652 v podiele 1/6 Deň zápisu: 25.7.2016
Súpisová hodnota: 12 000.-€, Mena EUR

preradenie do všeobecnej podstaty.

Mgr. Martin Hurtiš, správca

K020242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klára Doležálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zápoveď 24, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2016 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica zo schôdze veriteľov
Úpadcu: Klára Doležálková, narodená dňa 26.10.1964, trvale bytom: Zápoveď 24, 941 11 Palárikovo. V konkurznej
veci: vedenej Okresným súdom Nitra, pod sp. zn.: 32K/3/2016. Správca konkurznej podstaty: JUDr. Róbert Hipp S –
1487, konanej dňa: 26.08.2016 o 10,30 hod., miesto konania: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra.
Prítomný veritelia: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Program schôdze:
1/. Prezentácia,
2/. Otvorenie schôdze a zistenie uznášaniaschopnosti,
3/. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
4/. Voľba zástupcu veriteľov,
5/.

-/-

6/. Rôzne a záver.
K bodu č. 1.:
Prezentácia účastníkov sa uskutočnila pred začatím samotnej schôdze v čase od 10,15 – 10,30 hod., prezenčná
listina bola podpísaná, k podpisu bolo pripojené splnomocnenie veriteľa:
1/. SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 v zast. Jakubčák, advokátska kancelária, s.r.o.,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1/. SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 v zast. Jakubčák, advokátska kancelária, s.r.o.,
so sídlom Michalská 14, 811 03 Bratislava, IČO: 47 255 706 (Mgr. Adam Líška). 2/. SPP – distribúcia a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 v zast. Jakubčák, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Michalská
14, 811 03 Bratislava, IČO: 47 255 706 (Adam Líška). Bolo konštatované, že iní veritelia sa schôdze nezúčastnili.
K bodu č. 2.:
Schôdzu otvoril správca JUDr. Róbert Hipp, ktorý schôdzi veriteľov zároveň predsedal. Na úvod predseda
oboznámil prítomného veriteľa, že oznámenie o zvolaní tejto schôdze bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č.
OV 141/2016 pod K017119 čím je lehota na konanie tejto schôdze v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii zachovaná. Správca skonštatoval, že na schôdzu sa dostavil celkovo: 3 veritelia oprávnený na
schôdzi veriteľov hlasovať, t.j. schôdza je uznášaniaschopná. V zmysle § 35 odst. 3 zákona 7/2005 je schôdza
uznášania schopná.
K bodu č. 3.:
Predseda schôdze predniesol správu o doterajšom priebehu konania. Informoval prítomných o stave majetku
úpadcu, pričom veriteľa upovedomil, že súpis majetku úpadcu bol zverejnený OV č.: 92/2016 pod K011184 zo dňa
13.05.2016, OV č.: 110/2016 pod K013446 zo dňa 08.06.2016, OV č.:133/2016 pod K016188 zo dňa 12.07.2016 podklady o majetku tvoria súčasť správcovského spisu.
Ďalej správca oboznámil veriteľa s počtom riadne a včas doručených prihlášok, ako aj s počtom prihlášok, na ktoré
sa v súlade so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii neprihliada. Správca v stručnosti oboznámil prítomných
veriteľov, že nepoprel žiadnu s prihlásených pohľadávok. SKP poučil prítomných veriteľov, že do zoznamu
pohľadávok môže nahliadať v kancelárii správcu, príp. môže požiadať o výpis z tohto zoznamu (o tomto správca
spíše úradný záznam). Veritelia boli ďalej informovaný ohľadom výnosu z majetku úpadcu, možnostiach
uspokojenia veriteľov z majetku úpadcu. Správca vychádzal z údajov, ktoré mu oznámil úpadca a taktiež z vlastných
zistení nahliadnutím do účtovníctva úpadcu a formou dožiadania z príslušných inštitúcií ( Správa katastra,
Soc.posť., DÚ a iné).
K bodu č. 4.:
Predseda schôdze oznámil prítomných zástupcov, že na základe uznesenia zverejneného v OV – bol konkurz
uznaný za malý – v zmysle vyššie uvedeného na tejto schôdzi sa bude voliť len jeden zástupca veriteľov. Na
základe týchto skutočností sa uskutoční hlasovanie o voľbe zástupcu veriteľov. Predseda schôdze navrhoval za
zástupcu veriteľov – veriteľa s najvyšším počtom hlasovacích práv a to: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11
Bratislava, IČO: 35 815 256 v zast. Jakubčák, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Michalská 14, 811 03
Bratislava, IČO: 47 255 706. Za týmto účelom bolo uskutočnené hlasovanie.
Za: 1765 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hladov
Na to bolo prijaté uznesenie v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 1
V konkurznej veci vedenej pred OS Nitra pod č.k. 32K/3/2016 vo veci úpadcu: Klára Doležálková, narodená dňa
26.10.1964, trvale bytom: Zápoveď 24, 941 11 Palárikovo sa stáva zástupca veriteľov: SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256.
K bodu č.6.:
Záverom predseda vyzval prítomných veriteľov, aby predložili akékoľvek námietky voči uzneseniam, ktoré boli
prijaté na prvej schôdzi veriteľov. Veritelia nepredložili žiadne námietky voči prijat. uzneseniam. Rôzne: správca
požiadal zástupcu veriteľov o schôdzu bezprostredne po skončení tejto schôdze, za účelom uloženia záväzného
pokynu a určenia postupu pri speňažovaní majetku úpadcu. Zástupca veriteľov sa vyjadril, že uloží záväzný pokyn
na speňažovanie majetku úpadcu pre SKP v písomnej forme. Námietky zo strany zúčastneného veriteľa – žiadne.
Pripomienky zo strany zúčastneného veriteľa – žiadne. Záver: následne sa správca poďakoval zúčastneným
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Pripomienky zo strany zúčastneného veriteľa – žiadne. Záver: následne sa správca poďakoval zúčastneným
veriteľom za účasť a informoval, že do tejto zápisnice, ktorá je súčasťou správcovského spisu č. 32K/3/2016 S
1487, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu počas úradných hodín a zároveň je možné požiadať správcu
o vyhotovenie jej odpisu. Zápisnica bude bezodkladne zverejnená v OV. Zúčastnenému veriteľovi bola daná
možnosť bezplatne nahliadnuť do konkurzného spisu, výpis resp. fotokópie listín správca poskytne za úhradu
účelne vynaložených nákladov ( v prípade zaslania v elektronickej forme – bezplatne). Správca v závere schôdze
prítomným veriteľom poďakoval za účasť.
V Nitre, dňa 26.08.2016

K020243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Drozda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhorská 18, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1975
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/38/2013 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/38/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, správca úpadcu
- Radovan Drozda, nar. 03.07.1975, bytom Podhorská 18, 900 01 Modra, ako dražobník podľa § 92 ods. 1 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZKR“),
za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „ZDD“), zverejňuje podľa § 17 ZDD v spojení s § 92 ods. 6 ZKR nasledovné oznámenie o dražbe:
Označenie dražobníka a navrhovateľa dražby: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom Hviezdoslavovo
námestie 25, 811 02 Bratislava, zapísaný v zozname správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky pod značkou S1629
Miesto dražby: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, 2.
poschodie
Dátum dražby: 03.10.2016
Čas otvorenia dražby: 11:00 hod.
Opakovaná dražba: nie
Predmet dražby:
Predmetom dražby je nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Modra, obec Modra, okres Pezinok pozemok s parcelným č. 1998 o výmere 383 m², druh pozemku: orná pôda, evidovaný na katastrálnej mapre ako
parcela registra “C“, zapísaný na liste vlastníctva č. 6423 (ďalej aj ako „Pozemok“).
Pozemok sa nachádza v meste Modra v okrajovej časti. Do centra Modry je vzdialenosť asi 600 m. Pozemok sa
nachádza v miernom svahu a využíva sa ako záhrada. Cez Pozemok vedie prípojka vody a buduje sa prípojka
kanalizácie k rodinnému domu súpisným č. 584. Pozemok je z 3 strán oplotený. Z jednej strany je otvorený
a prepojený s pozemkom s parcelným č. 1997, na ktorom stojí rodinný dom so súpisným č. 584. Cez Pozemok je
momentálne prejazd k rodinnému domu. V prípade rozdelenia je možný prístup k rodinnému domu z komunikácie
na pozemku s parcelným č. 2001/4. V okolí sa nachádzajú rodinné domy. V blízkosti sa nachádzajú polia a les.
Predmet dražby sa draží „ako stojí a leží“.
Hodnota predmetu dražby bola zistená vo výške 19.337,67 € znaleckým posudkom č. 124/2016 zo dňa 12.08.2016
vypracovaným Ing. Silviou Garabášovou, znalcom zapísaným v zozname znalcov pod evidenčným č. 914683,
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vypracovaným Ing. Silviou Garabášovou, znalcom zapísaným v zozname znalcov pod evidenčným č. 914683,
odbor: Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností.
Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené:
- Exekučný príkaz na zriadenie záložného práva EX 27/10-18 z 28.6.2010 v prospech oprávneného Novosedlík,
spol. s r.o. IČO 34104402 (Exekútorský úrad Nitra, Farská 5, 949 01 Nitra-Mgr. Ivan Jambor). Podanie: Z 1844/2010
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 221/2011z 25.6.2012 v prospech oprávneného
GAMOTA, IČO 37 963 228 (Exekútorský úrad Bratislava so sídlom Riečna 2, 811 02 Bratislava-Mgr. Miroslav
Lupták). Podanie: Z 1621/ 2012
- Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 191/2013 z 1.8.2013 v prospech oprávneného PM, s.r.o. IČO
31 721 974 (Exekútorský úrad Žilina, Jána Reka 1039/11, 010 01 Žilina-JUDr. Estera Verešová). Podanie: Z
2854/2013
- Zákaz nakladať s nehnuteľnosťou podľa Uznesenia Pv 655/08-83 z 24.06.2009
- Upovedomenie o začatí exekúcie EX 27/10-11 z 8.6.2010 v prospech oprávneného Novosedlík, spol. s r.o. IČO
34104402 (Exekútorský úrad Nitra so sídlom Farská 5, 949 01 Nitra-Mgr. Ivan Jambor). Podanie: P2 138/2010
Upovedomenie o začatí exekúcie predajom EX 221/2011 z 3.8.2011 v prospech oprávneného Poľovnícky ochranný
spolok GAMOTA, IČO 37 963 228 (Exekútorský úrad Bratislava, Riečna 2, 811 02 Bratislava-Mgr. Miroslav Lupták).
Podanie: P1 27 8/2011
- Vyhlásenie konkurzu podľa Uznesenia 6K/38/2013 správcom SKP, k.s. , značka správcu : S 1359. Podanie: P2
139/2013
- Upovedomenie o začatí exekúcie predajom EX 188/2013 z 24.3.2015 so zákazom nakladať s nehnuteľnosťou v
prospech oprávneného PEGATRANS, s.r.o. IČO 36 432 296 (Exekútorský úrad Čadca so sídlom Potočná 8, 022 01
Čadca-JUDr. Lucia Ďuricová). Podanie: P1 103/2015
Podľa § 93 ods. 2 ZKR speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem zabezpečovacieho práva
k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.
Najnižšie podanie: 16.700,00 €
Minimálne prihodenie: 500,00 €
Dražobná zábezpeka: Dražobník nepožaduje zloženie dražobnej zábezpeky.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením: Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť. Cenu
dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť bezhotovostným prevodom alebo vkladom hotovosti na
bankový účet dražobníka (IBAN: SK94 7500 0000 0040 1759 3242, variabilný symbol: 6382013, špecifický symbol:
IČO účastníka dražby, ak ide o právnickú osobu / rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu) do 15 dní od skončenia
dražby. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka predmetu dražby bude umožnená dňa 20.09.2016 o 09:00 hod.
a 27.09.2016 o 09:00 hod. Telefónny kontakt na dražobníka: 0918 962 100 (Mgr. Michal Bizoň).
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v
ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Po
nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby dražobník odovzdá 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; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby
písomne potvrdí. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie
zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne
zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú
aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu
dražby nesie vydražiteľ. 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
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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 notára: JUDr. Erika Szórádová, Vajnorská 98/k, 831 04 Bratislava
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 ZDD:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia ZDD, 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 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky; 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 bodu 1 tohto poučenia, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 tohto poučenia sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 tohto poučenia.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil 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 Bratislave dňa 26.08.2016
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K020244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Lehocký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 1587/19, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2016 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Kristián Gregor, správca úpadcu Peter Lehocký, nar. 04.05.1995, bytom Mládežnícka 1587/19, 960 01
Zvolen, zvoláva podľa ust. § 34 ods.1 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu na
adrese : Horná 54, 974 01 Banská Bystrica (budova vo dvore, prízemie) dňa 14.10.2016 o 9,00 hod.
s nasledujúcim programom:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Rozhodnutie o potvrdení resp. výmene správcu
Voľba zástupcu veriteľov
Záver
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Pri prezencii je potrebné predložiť doklad totožnosti a u právnických osôb aj výpis z obchodného registra nie starší
ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti.

Ing. Kristián Gregor, správca

K020245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO - AZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 797 541
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/43/2015S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/43/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Okresný súd Trnava Uznesením zo dňa 16.02.2016 č. k. 25K/43/2015-109, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 36/2016 zo dňa 23.02.2016, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: AUTO - AZ s.r.o., so sídlom Pekárska
11, 917 01 Trnava, IČO: 35 797 541, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.:
31772/T, ustanovil do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava a
zároveň vyzval veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
V konkurznom konaní Úpadcu bola Správcovi doručená po základnej prihlasovacej lehote súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktoré Správca v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR zapísal do zoznamu
pohľadávok Úpadcu nasledovne:
Por. č.

Veriteľ
Názov

Adresa

IČO

Celková suma

regionPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava

36 252 417

17,69 EUR

regionPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava

36 252 417

17,64 EUR

regionPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava

36 252 417

17,60 EUR

regionPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava

36 252 417

17,55 EUR

5

regionPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava

36 252 417

17,50 EUR

6

regionPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava

36 252 417

17,45 EUR

7

regionPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava

36 252 417

17,41 EUR

8

regionPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava

36 252 417

17,36 EUR

9

regionPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava

36 252 417

17,31 EUR

10

regionPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava

36 252 417

17,25 EUR

1
2
3
4
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11

regionPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava

36 252 417

17,21 EUR

12

regionPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava

36 252 417

17,16 EUR

13

regionPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava

36 252 417

17,12 EUR

14

regionPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava

36 252 417

17,08 EUR

15

regionPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava

36 252 417

17,04 EUR

16

regionPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava

36 252 417

16,99 EUR

17

regionPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava

36 252 417

16,94 EUR

18

regionPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava

36 252 417

16,89 EUR

19

regionPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava

36 252 417

62,85 EUR

20

regionPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava

36 252 417

62,70 EUR

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K020246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jozef Nociar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 517/21, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/46/2016 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/46/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Druh podania: Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov

JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty úpadcu: Mgr. Jozef Nociar, nar.: 06.09.1967, bytom: Športová
517/21, 992 01 Modrý Kameň, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn.
2K/46/2016, zvoláva v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len "ZKR") prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
10.10.2016 (pondelok) o 08:15 hod., na adrese kancelárie správcu, a to: Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, 3.
poschodie.

Program prvej schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze veriteľov.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

114

Obchodný vestník 169/2016

2.
3.
4.
5.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.09.2016

Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR.
Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR.
Záver.

Usmernenie k prezentácii účastníkov schôdze veriteľov:
Právo zúčastniť sa prvej schôdze veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia fyzické osoby pri
prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra nie
starší ako 1 mesiac, spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Prezentácia veriteľov bude prebiehať priebežne, v tejto súvislosti je potrebné dostaviť sa na miesto konania schôdze
veriteľov v dostatočnom časovom predstihu pred začatím schôdze veriteľov tak, aby prezentácia veriteľov mohla byť
ukončená o 08:14 hod. V prípade potreby je možné správcu kontaktovať na tel. č. 0917 822 724.

JUDr. Jana Živická, správca

K020247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Beder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/52/2014 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/52/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto ako správca
konkurznej podstaty úpadcu Ľuboš Beder, nar. 1.3.1976, trvale bytom Vážska 7, 821 07 Bratislava oznamujem, že
do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky veriteľa: Platiť sa oplatí s.r.o. Košická 56, 821 08 Bratislava,
prihlášky ktorých boli doručené správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to:
- pohľadávka v celkovej výške 82,48 €
- pohľadávka v celkovej výške 5,30 €
- pohľadávka v celkovej výške 36,10 €
- pohľadávka v celkovej výške 69,73 €
- pohľadávka v celkovej výške 30,75 €
- pohľadávka v celkovej výške 10,27 €
- pohľadávka v celkovej výške 15,33 €
- pohľadávka v celkovej výške 20,86 €
- pohľadávka v celkovej výške 199,00 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Pálinkáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 83/59, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/77/2015 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/77/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uloženie záväzného pokynu na speňažovanie hnuteľného majetku úpadcu zapísaného do súpisu majetku
všeobecnej podstaty v zmysle ust. §-u 84 ods. 1 písm. a) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej „ZoKR“)
V konkurznej veci úpadcu Ladislav Pálinkáš, nar. 25.10.1977, bytom: Jesenského 83/59, 943 01 Štúrovo, spis.
zn.: 32K/77/2015 S1409, požiadal správca JUDr. Marek Ďuran, so sídlom: Štefánikova 34, 949 01 Nitra, zástupcu
veriteľov Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 ako príslušný orgán
podľa ust. §-u 84 ZoKR o uloženie nového záväzného pokynu k speňaženiu hnuteľnej veci zapísanej do majetku
všeobecnej podstaty (zverejnená v OV č. 50/2016 zo dňa 14.03.2016 pod č. K005547).
K žiadosti správcu udelil zástupca veriteľov Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. nasledovný záväzný pokyn zo
dňa 24.08.2016, doručený do kancelárie správcu dňa 26.08.2016:
Správca požiadal PSS, a.s. ako príslušný orgán oprávnený uložiť správcovi záväzný pokyn, o uloženie nového
záväzného pokynu k speňaženiu hnuteľného majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Popis hnuteľnej veci: Televízor;
Značka: Panasonic;
Typ: Quintrix;
Uhlopriečka: 72 cm;
Rok kúpy: cca. 2007;
Farba: strieborná;
Stav opotrebovanosti: funkčný, opotrebovanie primerané veku a bežnému používaniu;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota majetku: 20,- EUR;
V zmysle § 84 ods. 1 ZoKR vo veci vyhláseného konkurzu č. 32K/77/2015 na majetok úpadcu Ladislav Pálinkáš,
nar. 25.10.1977, bytom Jesenského 83/59, 943 01 Štúrovo (ďalej len „úpadca“), udeľujem nasledujúci záväzný
pokyn:
Správcovi sa ukladá postupovať v zmysle alternatívy č. 1, t.j. speňažiť uvedenú hnuteľnú vec
prostredníctvom 3. kola verejného ponukového konania podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONUKA.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v.z. Mgr. Silvia Prielomková, právnik vymáhania pohľadávok, v.r.

K020249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Pálinkáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 83/59, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/77/2015 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/77/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uloženie záväzného pokynu na speňažovanie hnuteľného majetku úpadcu zapísaného do súpisu majetku
všeobecnej podstaty v zmysle ust. §-u 84 ods. 1 písm. a) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej „ZoKR“)
V konkurznej veci úpadcu Ladislav Pálinkáš, nar. 25.10.1977, bytom: Jesenského 83/59, 943 01 Štúrovo, spis.
zn.: 32K/77/2015 S1409, požiadal správca JUDr. Marek Ďuran, so sídlom: Štefánikova 34, 949 01 Nitra, zástupcu
veriteľov Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 ako príslušný orgán
podľa ust. §-u 84 ZoKR o uloženie nového záväzného pokynu k speňaženiu hnuteľnej veci zapísanej do majetku
všeobecnej podstaty (zverejnená v OV č. 50/2016 zo dňa 14.03.2016 pod č. K005547) v súvislosti s opätovne
stanovenou súpisovou hodnotou súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 163/2016 dňa
23.08.2016 pod č. K019571).
K žiadosti správcu udelil zástupca veriteľov Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. nasledovný záväzný pokyn zo
dňa 24.08.2016, doručený do kancelárie správcu dňa 26.08.2016:
Správca požiadal PSS, a.s. ako príslušný orgán oprávnený uložiť správcovi záväzný pokyn, o uloženie nového
záväzného pokynu v súvislosti s opätovne stanovenou súpisovou hodnotou súpisovej zložky majetku všeobecnej
podstaty.
V zmysle § 84 ods. 1 ZoKR vo veci vyhláseného konkurzu č. 32K/77/2015 na majetok úpadcu Ladislav Pálinkáš,
nar. 25.10.1977, bytom Jesenského 83/59, 943 01 Štúrovo (ďalej len „úpadca“), udeľujem nasledujúci záväzný
pokyn:
popis hnuteľnej veci: Osobné motorové vozidlo RENAULT MEGANE, typ: AC Kombi;
rok výroby: 2007;
farba: čierna metalíza;
VIN: VF1KMK40638904148;
EČV: NZ307DX;
stav opotrebovanosti: výrazne opotrebované, vhodné na náhradné diely;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 300,- EUR
Správcovi sa ukladá postupovať v zmysle navrhnutej alternatívy č. 2 - speňaženie predmetného hnuteľného
majetku prostredníctvom priameho odpredaja potenciálnemu záujemcovi prostredníctvom autobazáru v meste Nitra,
kde je predmetná hnuteľná vec odstavená a vystavená, podľa časovo odsúhlaseného kritéria NAJVYŠŠIA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kde je predmetná hnuteľná vec odstavená a vystavená, podľa časovo odsúhlaseného kritéria NAJVYŠŠIA
PONUKA.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
v.z. Mgr. Silvia Prielomková, právnik vymáhania pohľadávok, v.r.

K020250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Krajčírovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrtok 113, 913 05 Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.1.1984
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/58/2015 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/58/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca úpadcu Zuzana Krajčírovičová, nar. 06.01.1984,
bydliskom 913 05 Štvrtok 113 týmto v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov a v súlade s § 92 ods. 1
písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na odpredaj
nasledovného majetku úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty:

typ
súpisovej
P.č. hodnoty
špecifikácia majetku
majetku

súpisová
spoluvlastnícky deň
dôvod
hodnota
podiel
zapísania zapísania
majetku v EUR

3.

hnuteľná vec

mobilný telefón iPhone 4 s nabíjačkou, model A1332, ID:
1/1
BCG-E2380A

majetok
18.3.2016 podliehajúci 40,00
konkurzu

6.

hnuteľná vec

mobilný telefón Samsung Galaxy SIII s nabíjačkou,
1/1
poškodený, funkčný

majetok
18.3.2016 podliehajúci 10,00
konkurzu

Ďalej len „majetok 1“

typ
súpisovej
P.č. hodnoty
špecifikácia majetku
majetku

súpisová
spoluvlastnícky deň
dôvod
hodnota
podiel
zapísania zapísania
majetku v EUR

4.

hnuteľná vec

DVD/DIVX prehrávač SABA CO-38P3CH, s diaľkovým
1/1
ovládaním

majetok
18.3.2016 podliehajúci 10,00
konkurzu

7.

hnuteľná vec

digitálny terestriálny
530330051401377

1/1

majetok
18.3.2016 podliehajúci 5,00
konkurzu

8.

hnuteľná vec

eliptický trenažér Laubr

1/1

majetok
26.4.2016 podliehajúci 25,00
konkurzu

prijímač

Strong

SRT5303,

SN
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Ďalej len „majetok 2“
Podmienky tretieho kola ponukového konania a účasti na ňom:
1. Súpisové zložky majetku1 sa speňažujú ako súbor, súpisové zložky majetku2 sa speňažujú jednotlivo.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 20 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku.
3. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na
záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe plnomocenstva, sa
neprihliada.
4. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii
správcu, o čom bude spísaná zápisnica. O termíne, čase a mieste otvárania obálok správca emailom upovedomí
zástupcu veriteľov najmenej 2 pracovné dni vopred s tým, že zástupca veriteľov má v prípade záujmu právo sa
otvárania obálok zúčastniť.
5. Za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami pokynu zástupcu veriteľov a ponukového konania. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním
rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom, ponuka ktorého
záujemcu bude úspešná. Ponuka záujemcu môže byť považovaná za úspešnú ponuku len v prípade, ak zástupca
veriteľov po oznámení ponuky s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou túto výšku kúpnej ceny a ponuku odsúhlasí.
6. Výsledky ponukového konania oznámi správca zástupcovi veriteľov do troch pracovných dní odo dňa otvorenia
obálok s ponukami písomne alebo emailom.
7. Po obdržaní súhlasu zástupcu veriteľov s ponukou kúpnej ceny tohto záujemcu oznámi správca úspešnému
záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou
správcu adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy. 8. Správca ako predávajúci uzavrie
s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu do 20 dní odo dňa doručenia
oznámenia úspešnému záujemcovi. V tejto lehote je úspešný záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu,
a to tak, že kúpna cena musí byť pripísaná na správcom označený účet určený na tento účel najneskôr v posledný
deň 20-dňovej lehoty.
9. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky ponuky.
10. Záväzná ponuka záujemcu:
· musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku
· pri fyzickej osobe nepodnikateľovi musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis
fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti
· pri právnickej osobe musí obsahovať obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra
nie starší ako 1 mesiac, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo
iného registra
· pri fyzickej osobe podnikateľovi musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis
fyzickej osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac
· musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách, pričom najnižšia kúpna cena je 100% súpisovej hodnoty majetku
· musí sa v nej uviesť, že sa vzťahuje na hnuteľnú vec, ktorá je predmetom ponukového konania (špecifikácia
hnuteľnej veci resp. hnuteľných vecí, resp. súboru hnuteľných vecí)
· musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu Bankruptcy Liquidation k.s., Mierové
nám. 37, 911 01 Trenčín v zalepenej obálke opatrenej označením „KONKURZ 40K/58/2015 – ZÁVäZNÁ PONUKA –
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nám. 37, 911 01 Trenčín v zalepenej obálke opatrenej označením „KONKURZ 40K/58/2015 – ZÁVäZNÁ PONUKA –
NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
· čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi
· čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania.
Správca umožní obhliadku ponúkaného majetku záujemcom, pričom termín obhliadky je možné dohodnúť na tel.č.
0949 624475, alebo emailom: blspravca@gmail.com, prípadne je možné sa na uvedených kontaktoch bližšie
informovať k ponúkanému majetku. V prípade ak bude ponuka záujemcu obsahovať aj emailovú adresu záujemcu,
oznámi správca výsledky ponukového konania aj neúspešným záujemcom. Správca odporúča uviesť do ponuky aj
telefonický kontakt záujemcu.
V Trenčíne 26.8.2016

K020251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Viršík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/19/2016 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/19/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo
súpisovej
zložky
majetku

3.

VŠEOBECNÁ

PODSTATA

súpisová zložka majetku
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
právny dôvod: zrážky zo mzdy za 07/2016 poukázané zamestnávateľom úpadcu správcovi
(v zmysle § 72 ods. ZoKR)
súpisová hodnota majetku: 89,23 €
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR

K020252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PharmDr. Pavel Šimko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 3468/36, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/27/2013 S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/27/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu PharmDr. Pavel Šimko, nar. 26.9.1956, bytom Rastislavova 3468/36,
058 01 Poprad, podľa § 34 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /ZKR/ zvoláva schôdzu veriteľov na deň 19.09.2016 so
začiatkom o 13.15 hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu - na adrese: Jarkova 89 Prešov, s nasledovným
programom:
1. Prezentácia a otvorenie schôdze

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Informácia správcu o priebehu a stave konkurzného konania
3. Voľba nového zástupcu veriteľov
4. Rôzne
5. Záver
Pri prezentácii zúčastnení veritelia predložia: fyzické osoby platný doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis
z Obchodného registra a zástupcovia veriteľov tiež písomnú plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa.
v Prešove dňa 26.08.2016
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K020253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Denková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Jurkoviča 432/11, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/55/2015 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/55/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

V konkurznej veci úpadkyne Gabriely Denkovej, nar. 28.01.1976, bytom D. Jurkoviča 432/11, 906 13 Brezová pod
Bradlom, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 38K/55/2015 správca konkurznej podstaty Mgr. Bohuslav
Gelatka, so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem zostavenie zoznamu
pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., číslo zabezpečenej pohľadávky: 2 (súpis oddelenej
podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 126/2016 - nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 2028,
katastrálne územie Prietrž) a súčasne oznamujem zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty.
V Považskej Bystrici, dňa 26.08.2016
Mgr. Bohuslav Gelatka, správca

K020254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Butvin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maša 786/13, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Trieda SNP 42, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/46/2016 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/46/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30K/46/2015
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Oznámenie správcu o vylúčení majetku zo súpisu

Na základe súhlasu zo dňa 22.08.2016, zástupcu veriteľov obchodnej spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia,
a.s, Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35730978 , zastúpenej advokátskou kanceláriou Nosko and Partners
s.r.o, Zámocká 14, 811 01 Bratislava na základe plnej moci zo dňa 15.02.2016, týmto správca oznamuje, že
vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty nasledovné súpisové zložky.

Číslo
súpisovej
majetku:

zložky

2.

Pohľadávka voči dlžníkovi: SALEV , s.r.o. v konkurze, IČO: 36758914 titulom Dohody o uznaní záväzku zo
dňa 11.04.2008
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod zápisu do súpisu majetku: §67 ods. 1 písm. d)
Deň zápisu do súpisu majetku: 09.04.2016
Dôvod vylúčenia zo súpisu
popretie správcom úpadcu SALEV, s.r.o.
majetku:
Deň
vylúčenia
zo
súpisu
26.08.2016
majetku:
Súpisová hodnota majetku:
177.442,88,-EUR
Poznámka o spornosti:
žiadna
Opis súpisovej zložky majetku:

Číslo
súpisovej
majetku:

zložky

3.

Pohľadávka voči dlžníkovi: SOCIALTRANSFORM, n.o. v likvidácii, IČO: 31257682 titulom kúpnej zmluvy zo
dňa 13.09.2004
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod zápisu do súpisu majetku:§67 ods. 1 písm. d)
Deň zápisu do súpisu majetku: 09.04.2016
Dôvod vylúčenia zo súpisu
premlčaná pohľadávka
majetku:
Deň
vylúčenia
zo
súpisu
26.08.2016
majetku:
Súpisová hodnota majetku:
11.000,-EUR
Poznámka o spornosti:
žiadna
Opis súpisovej zložky majetku:

JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
správca podstaty
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K020255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bekeová Tímea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palatínova 2742/59, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/10/2016 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/10/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Súpisné č. 1
Peniaze v hotovosti

1700,- Eur

Deň zaradenia do súpisu

25.08.2016

Ing. Mária Budniková - správca

K020256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Chovanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 342, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/2/2014 S 548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/2/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY
úpadcu Tibor Chovanec, nar. 11.06.1972, Horná Štubňa 342, 038 46 Horná Štubňa

A)

Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty

Predmetom speňažovania všeobecnej podstaty úpadcu boli hnuteľné veci a iné príjmy špecifikované nižšie v
tabuľke.

Príjmy všeobecnej podstaty
P. č.

Súpisová zložka

Suma

1,2,3,4,5,6

Hnuteľné veci

127,00 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7

Daňový preplatok

47,21 EUR

8

Zrážka zo mzdy 4/2014

52,04 EUR

9

Zrážka zo mzdy 5/2014

64,62 EUR

10

Zrážka zo mzdy 6/2014

159,06 EUR

11

Zrážka zo mzdy 7/2014

107,15 EUR

12

Zrážka zo mzdy 8/2014

95,95 EUR

13

Zrážka zo mzdy 9/2014

372,02 EUR

14

Zrážka zo mzdy 10/2014

109,18 EUR

15

Zrážka zo mzdy 11/2014

74,10 EUR

16

Zrážka zo mzdy 12/2014

69,18 EUR

17

Zrážka zo mzdy 1/2015

51,77 EUR

18

Zrážka zo mzdy 2/2015

30,96 EUR

19

Zrážka zo mzdy 3/2015

36,08 EUR

20

Zrážka zo mzdy 4/2015

40,08 EUR

21

Zrážka zo mzdy 5/2015

55,94 EUR

22

Zrážka zo mzdy 6/2015

81,95 EUR

23

Zrážka zo mzdy 7/2015

73,39 EUR

24

Zrážka zo mzdy 8/2015

59,80 EUR

25

Zrážka zo mzdy 9/2015

263,03 EUR

26

Zrážka zo mzdy 10/2015

106,45 EUR

27

Zrážka zo mzdy 11/2015

52,88 EUR

28

Zrážka zo mzdy 12/2015

86,03 EUR

29

Zrážka zo mzdy 1/2016

48,47 EUR

30

Zrážka zo mzdy 2/2016

60,08 EUR

31

Zrážka zo mzdy 3/2016

71,82 EUR

32

Kreditný úrok

0,14 EUR

33

Preddavok

663,88 EUR

Spolu

3 060,26 EUR

Celkové príjmy všeobecnej podstaty úpadcu predstavujú spolu 3 060,26 EUR.

B)

Pohľadávky proti všeobecnej podstate

Pohľadávky proti všeobecnej podstate úpadcu sú uvedené nižšie v tabuľke.

Veriteľ

Suma

JUDr. Tatiana Šumichrastová, správkyňa

788,52 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s.

70,18 EUR

Spolu

858,70 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávky proti všeobecnej podstate úpadcu predstavujú spolu 858,70 EUR.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že celkové príjmy všeobecnej podstaty úpadcu predstavujú sumu
3 060,26 €,
z toho suma vo výške 858,70 € je určená na uspokojenie pohľadávok proti všeobecnej podstate a suma vo výške
2 201,56 € je určená na čiastočné uspokojenie všetkých nezabezpečených veriteľov.

Plnenie bude nasledovné:
P. č.

Veriteľ

Zistená suma pohľadávky

Uspokojenie v %

Uspokojenie v €

1

POHOTOVOSŤ s.r.o.

1560,00 EUR

8,90 %

138,92 EUR

2

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

2333,20 EUR

8,90 %

207,83 EUR

3

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, a.s

18410,98 EUR

8,90 %

1639,28 EUR

4

Slovenská sporiteľňa, a.s.

1780,91 EUR

8,90 %

158,51 EUR

5

DÔVERA, zdravotná poisťovňa, a.s.

80,51 EUR

8,90 %

7,27 EUR

6

Stredoslovenská energetika, a.s.

560,54 EUR

8,90 %

49,75 EUR

Spolu

24 726,14 EUR

8,90 %

2 201,56 EUR

Poučenie správcu:

V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZoKR, v spojení s ustanovením § 96 ods. 5 ZoKR, správca predkladá
zástupcovi veriteľov návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu a určuje zástupcovi veriteľov
na jeho schválenie lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku. V uvedenej lehote môže
zástupca veriteľov návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu uplatniť odôvodnené námietky.
Jednotliví veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu po predchádzajúcom
telefonickom dohovore a v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia konečného rozvrhu v Obchodnom vestníku požiadať
zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu uplatnil odôvodnené námietky.
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K020257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Rovenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 12/23, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1982
Obchodné meno správcu:
MK Recovery,k.s.
Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/53/2014 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/53/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
MK Recovery, k.s., správca úpadcu Marek Rovenský, tvvale bytom: Hlavná 12/23, 900 26 Slovenský Grob (ďalej
len „úpadca“) týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej
pohľadávky č. 1 veriteľa: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618, reg. OR OS BA I,
odd. Sro, vl.č. 66827/B, v zastúpení Jakubčák, advokátska kancelária, s.r.o., Michalská 14, Bratislava, IČO:
47255706; celková prihlásená suma 246,96 EUR poradie pohľadávky: Iná pohľadávka; zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod poradovým č. 17.
V Bratislave, dňa 26.08.2016
MK Recovery, k.s. - správca

K020258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Andrejkovics
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdna 621/6, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/33/2015 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/33/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Návrh konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty
l. Všeobecná časť
Zverejnením Uznesenia v Obchodnom vestníku 227/2015 sp.zn. 25K/33/2015 dňa 26.11.2015 som bola
ustanovená Okresným súdom v Trnave do funkcie správcu konkurznej podstaty dlžníka Ján Andrejkovics ,
Hviezdna 6/621, 931 01 Šamorín . Návrh na vyhlásenie konkurzu podal dlžník.
Do konkurzu si prihlásili pohľadávky nižšie uvedení veritelia:
1.

Cemix,

s.r.o

2. SR – Daňový úrad Trnava
3. Štefan Németh
4.Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Do konkurzu nebola prihlásená žiadna zabezpečená pohľadávka.
V Obchodnom vestníku č. 249/2015 zo dňa 30.12.2015 bolo dňa uverejnené zvolanie prvej schôdze
veriteľov. Na schôdzu sa dňa 29.02.2016 dostavil prihlásený veriteľ Štefan Németh, bytom Školská 23, 931
01 Šamorín, ktorý bol ustanovený za zástupcu veriteľov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zástupca veriteľov:
Štefan Németh, bytom Školská 23, 931 01 Šamorín
V Obchodnom vestníku č. 154/2016 zo dňa 10.8.2016 bolo zverejnené Oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty.
Vzhľadom na to, že 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 a návrhu konečného rozvrhu výťažku, nepodal námietku u správcu , správca
pristúpil k zostaveniu návrhu konečného rozvrhu výťažku.
2.Rozvrhová časť
a. príjmová časť
Suma výťažku vo výške: 3579,64 Eur /predstavuje príjem z exekučných zrážok, nevyčerpaný preddavok
zložený dlžníkom na úhradu nákladov konkurzu a odmenu predbežného správcu, speňaženie majetku /
Spolu výťažok v celkovej výške: 3579,64 Eur
b. výdavková časť
Počas konkurzu boli uspokojené pohľadávky proti všeobecnej podstate vo výške
1238,39 Eur v súlade s
§87 ZKR, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti so správou a speňažovaním majetku
podliehajúceho konkurzu za obdobie od vyhlásenia konkurzu ku dňu podania návrhu konečného rozvrhu
výťažku.
Spolu suma uspokojených pohľadávok proti všeobecnej podstate vo výške 1238,39 Eur
V rámci rozvrhu bude vyplatená:
Odmena správcu z výťažku vo výške: 525,31 Eur
Pohľadávky proti podstate vo výške: 14,39 Eur
Súdny poplatok vo výške 0,2% z výťažku zahrnutej do podstát vo výške: 7,16 Eur
Bankové poplatky spojené s uspokojením veriteľov a zrušením bankového účtu vo výške:

10,40 Eur

Rozdelenie výťažku pre nezabezpečených veriteľov spolu vo výške: 1783,99 Eur

Rozdelenie výťažku pre nezabezpečených veriteľov- návrh:
veritelia
Cemix, s.r.o
SR-Daňový úrad Trnava
Štefan Németh
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Spolu

Prihlásené
pohľadávky
1035,65
946,75
3820,22
126,43
5929,05

Zistená
suma
1035,65
946,75
3820,22
126,43
5929,05

Popretá
suma
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

% miery
uspokojenia
30,09
30,09
30,09
30,09
30,09

Suma na rozdelenie
311,66
284,90
1149,43
38
1783,99

V zmysle §101 ods.1 ZKR správkyňa žiada zástupcu veriteľov o schválenie návrhu konečného rozvrhu
výťažku v lehote 15 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného výťažku v Obchodnom vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MESAROŠ Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lekárovce 292, 072 54 Lekárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31K/50/2015 S1035 - 58
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/50/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu Ľubomíra Mesaroša, nar. 28.06.1970, bytom Lekárovce 292 sa v zmysle
ust. §76 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov zapisuje:
Súpisová zložka č. 12
Pripísanie bankových úrokov 0,14 € na konkurzný účet úpadcu.
Deň zaradenia do súpisu všeobecnej podstaty: 31.07.2016
Dôvod zaradenia do súpisu všeobecnej podstaty: pripísanie bankových úrokov na účet.
Súpisová hodnota: 0,14 €

Michalovce, dňa 28.08.2016
JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K020260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Bihuň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hálova 18, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.7.1956
Obchodné meno správcu:
MK Recovery,k.s.
Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/46/2015 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/46/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty – súpisová zložka:
Pod poradovým číslom: 5
Druh: Pohľadávka úpadcu z účtu v banke Tatra banka, a.s.; Účet: IBAN: SK28 1100 0000 0029 3307 7076; Suma:
229,36 EUR; Súpisová hodnota: 229,36 EUR; Dôvod aktualizácie majetku do súpisu: § 67 ods. 1 b) ZKR - doplnenie
o sumy zrážok zo mzdy za mesiace 04/2016 až 06/2016 spolu v sume 172,02 EUR; Deň aktualizácie súpisu:
26.8.2016
V Bratislave, dňa 26.8.2016, MK Recovery, k.s. - správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K020261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Rovenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 12/23, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1982
Obchodné meno správcu:
MK Recovery,k.s.
Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/53/2014 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/53/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty – súpisová zložka:
Pod poradovým číslom: 7
Druh: Pohľadávka úpadcu z účtu v banke; Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.; Účet: IBAN: SK81 0200 0000
0034 5000 8353; Suma: 5 497,66 EUR; Súpisová hodnota: 5497,66 EUR; Dôvod aktualizácie majetku do súpisu: §
67 ods. 1 b) ZKR - doplnenie o sumy zrážok zo mzdy za mesiace 04/2016 až 07/2016 spolu v sume 1 016,35 EUR;
Deň aktualizácie súpisu: 26.8.2016
V Bratislave, dňa 26.8.2016, MK Recovery, k.s. - správca

K020262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: G-SANITA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šustekova 25, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 971 916
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Budiač
Sídlo správcu:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/81/2012 S1175
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/81/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku oddelenej podstaty

Ing. Vladimír Budiač, správca úpadcu G-SANITA, s.r.o., IČO: 35 971 916, sídlo: Šustekova 25, 851 04 Bratislava,
vedenom na Okresnom súde Bratislava I., pod spis. zn. 6K/81/2012 v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok
proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty
a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku oddelenej podstaty.
Poučenie (§ 96 ods.3 ZKR)
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.
Pre účely nahliadnutia do zoznamu pohľadávok je potrebné s dohodnúť termín vopred so správcom na telefónnom
čísle: 0905 773 066, alebo prostredníctvom emailu: spravca1175@gmail.com.

Dňa 29.08.2016
Ing. Vladimír Budiač, správca

K020263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Bottka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IŽA 610, 946 39 IŽA
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/40/2013 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/40/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie správcu o zámere zostaviť rozvrh výťažku.
Ing. Mária Budníková, správca úpadcu Pavol Bottka, nar.27 10.1967, bytom 94639 IŽA č. 610, oznamuje že
v zmysle § 96 ods.2 ZKR bol zostavený zoznam pohľadávok proti podstate v konkurznom konaní č.
31K/40/2013, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh
zostavuje. Súčasne v zmysle cit. ust. ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje zámer zostaviť rozvrh.
Zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu
o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive
namietať u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas, musí byť odôvodnená,
podaná na predpísanom tlačive, inak sa na ňu neprihliada.
Ing. Mária Budniková –správca úpadcu

K020264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučes Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lerchenfelder strasse 70/72, 010 80 Wien
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2016 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Miroslav Hlad – správca , so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Miroslav Hlad – správca , so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca
úpadcu Lukáš Kučes, nar. 20.11.1991, trvale bytom Lerchenfelder strasse 70/72, 1080 Viedeň, Rakúsko (posledný
pobyt v SR - ul. SNP 446, 013 25 Stráňavy), v konkurznom konaní vedenom na OS Žilina pod sp. zn. 4K/4/2016 v
súlade s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 v znení neskorších predpisov vykonal nasledovný súpis všeobecnej
podstaty úpadcu:
Hnuteľné veci
1. PEUGEOT 306 SYMBIO, r.v. 1998, VIN: VF37BNFZE32013723, modrá metalíza v súpisovej hodnote
500,-€.
Peňažné pohľadávky
1. Peňažné prostriedky na účte v banke vedený v TATRA banka, a.s. č. učtu SK52 1100 0000 0080 1205
2322 vo výške 46 €;
2. nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 €.
3. Peňažné prostriedky zložené v depozite súdu vo výške 1.440,-€.
S úctou,
JUDr. Miroslav Hlad

K020265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slovpanel a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 634 770
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 6K/14/2015 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/14/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Miroslav Had správca konkurznej podstaty spoločnosti Slovpanel, a.s., so sídlom Kamenná cesta 3, 010 88
Žilina v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli doručené vo
vyššie uvedenom konkurznom konaní nasledovné prihlášky veriteľov:
1. Semacz. s.r.o., so sídlom Vietrovy 99, Tábor, Česká republika v celkovej sume 520,66 €
2. Živnostníci, s.r.o., so sídlom Beňadovo 96, Beňadovo, Slovenská republika v sume 636,83 €
S úctou,
JUDr. Miroslav Hlad správca

K020266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MESAROŠ Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lekárovce 292, 072 54 Lekárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31K/50/2015 S1035-59
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
31K/50/2015
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov, podľa § 101
ods.1 zák.č.7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov /ďalej ZKR /
A. VŠEOBECNÁ ČASŤ
1.Vyhlásenie konkurzu a konkurzný správca
Na návrh dlžníka Ľubomíra Mesaroša, nar. 28.6.1970, Lekárovce 292 Okresný súd Košice I. uznesením č.k.
31K/50/2015-58 zo dňa 24.8.2015 rozhodol o začatí konkurzného konania / OV č.167/2015 /a uznesením
31K/50/2015-68 z.d. 7.9.2015 rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Ľubomíra Mesaroša, nar.
28.6.1970, bytom Lekárovce 292, 072 54 Lekárovce / ďalej len úpadca / a o ustanovení správcu: JUDr.Viery
Dobrovolskej, sídlo kancelárie správcu: J.Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce, spis.zn. správcu S1035. Predmetné
uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku MS SR č. 176/2015 dňa 14.9.2015.
Správca v Obchodnom vestníku MS SR publikoval bezodkladne po ustanovení do funkcie : č.179/2015 dňa
18.9.2015 Oznam o tom, kde a kedy môžu účastníci nahliadnuť do správcovského spisu, č.182/2015 dňa 23.9.2015
bolo zverejnené Oznámenie o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v členských štátoch EU ako v SR v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady /ES/ č.1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní. Ďalej bol zverejnený v OV č.182/2015 Oznám o zvolaní schôdze veriteľov na deň
16.12.2015 a v OV č.244/2015 bola zvolaná ďalšia schôdza veriteľov na 28.1.2016-zápisnica uverejnená v OV
č.21/2016, v OV č.213/2015 bolo zverejnené oznámenie podľa § 32 ods.7 písm.b/ ZKR pre veriteľov, ktorí si
uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods.2 ZKR. Správca zverejnil v OV MS SR č.
74/2016 dňa 19.4..2016 Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty. Návrh bol publikovaný v OV č. 102/2016 dňa 27.5.2016 a tento bol na základe
pokynu súdu prepracovaný a opätovne predložený súdu na schválenie.
V zákonom stanovenej lehote správca vyhotovil súpis majetku úpadcu. Správca vykonal prieskum pohľadávok
v zmysle § 32 ods.1 ZKR tak, že každú prihlásenú pohľadávku porovnal s dostupnou dokumentáciou úpadcu,
zoznamom záväzkov, prihliadal na vyjadrenia úpadcu a iných osôb a vykonal vlastné šetrenia. Správca zistené
prihlásené pohľadávky zapísal do konečného zoznamu pohľadávok a predložil tento súdu. Prihlásené a zistené
pohľadávky predstavujú celkovú hodnotu 41.543,72 eur.
Podľa § 39 ods.1 ZKR vzhľadom k tomu, že nebol zvolený zástupca veriteľov na zvolaných schôdzach veriteľov,
pôsobnosť veriteľského výboru vykonáva súd.

2.Veritelia a prihlásené pohľadávky
V základnej prihlasovacej lehote si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou dvaja veritelia a to Colný úrad,
Plynárenská 4 Michalovce , Československá obchodná banka a.s.., ktorá doručila 2 prihlášky pohľadávok. Po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si uplatnil prihláškou svoju pohľadávku veriteľ OTP Faktoring Slovensko,
s.r.o. , čo bolo správcom oznámené v OV č.41/2016 dňa 1.3.2016 . Z toho dôvodu bol správcom aktualizovaný
konečný zoznam pohľadávok dňa 25.2.2016.
V konkurze boli prihlásené pohľadávky nezabezpečených veriteľov v celkovej sume 41.543,72 eur, ktoré boli
v celom rozsahu zistené správcom.
V priebehu konkurzu nedošlo k žiadnej zmene účastníkov konania.

3.Konkurzná podstata
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol správcom zverejnený dňa 22.10.2015 v OV č. 203/2015 a tvorili ho
súpisové zložky majetku č. 1-3 v sume 2.499,20 eur / t.j. 663,88 eur preddavok dlžníka na predb.správcu, 1700,00
eur a 135,32 eur –zrážka z platu zamestnáv.Trans-union/ a ďalej súpis majetku bol doplnený doplnený o súpisovú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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eur a 135,32 eur –zrážka z platu zamestnáv.Trans-union/ a ďalej súpis majetku bol doplnený doplnený o súpisovú
zložku majetku č.4 dňa 5.11.2015 v sume 184,92 eur, publikované v OV č. 213/2015, o súpisovú zložku majetku č.5
dňa 27.11.2015 v sume 407,26 eur, publikované v OV č.228/2015 dňa 27.11.2015, o súpis.zložku majetku č.6 dňa
29.1.2016 v sume 1019 eur, publikované v OV 19/2016, o súpisovú zložku majetku č.7 dňa 1.3.2016 v sume 572,59
eur, publikované v OV č.41/2016, o súpisovú zložku majetku č. 8 v sume 948,75 eur, publikované v OV č. 77/2016
dňa 22.4.2016, o súpisovú zložku majetku č.9 v sume 458,54 eur, zverejnenie v OV č. 101/2016 dňa 26.5.2016.,
o súpisovú zložku č.10 v sume 5,03 eur / t.j. 5,00 eur odmena banky za pohyb na účte a 0,03 úroky /, zverejnené
v OV č. 128/2016 dňa 4.7.2016, o súpisovú zložku majetku č.11 v sume 572,43 eur, zverejnené v OV č.128/2016
dňa 4.7.2016, o súpisovú zložku majetku č.12 v sume 0,14 eur, bude zverejnené v OV.
Úpadca nemá hnuteľný ani nehnuteľný majetok, je rozvedený a žije u rodičov. Úpadca je nepretržite
zamestnaný a majetok všeobecnej podstaty úpadcu pozostáva z mesačných zrážok zamestnávateľa Trans-Union,
s.r.o., Panonská 17, 851 04 Bratislava a z vkladu dlžníka na účet súdu t.j. sumy 2363,88 eur ako preddavok na
predb. správcu a na náklady konkurzu.
Pred začatím konkurzného konania nehnuteľný majetok úpadcu bol predaný dňa 2.6.2009 v dražbe, ktorú vykonala
Profesionálna dražobná a realitná spoločnosť s.r.o. a na príkaz súdnej exekútorky JUDr.Zuzany Papcunovej,
Exekútorsky úrad Košice boli mesačne odosielané zamestnávateľom dlžníka zrážky zo mzdy až do vyhlásenia
konkurzu.
V konkurznej veci úpadcu neboli vytvorené žiadne súpisy oddelených podstát.

4.Správa a speňažovanie majetku
Príslušným orgánom, ktorý ukladal správcovi odporúčania a pokyny v súvislosti so správou a speňažovaním
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu bol Okresný súd Košice I., ktorý vydal uznesenie zo dňa 21.12.2015 č.k.
31K/50/2015-136 o výkone dohľadu súdom po konaní I. schôdze veriteľov podľa § 39 ods.1 ZKR.
Správca v priebehu konkurzu otvoril konkurzný bankový účet vedený v OTP banke a.s., v prospech
ktorého boli v zmysle ust. §-u 91 ods.5 ZKR ukladané na pokyn správcu podľa § 72 ods.2 ZKR zrážky zo mzdy
vykonané zamestnávateľom, celkom v sume 4.298,81 eur a bankou pripísaná odmena za pohyb na účte v sume
5,00 eur a úroky pripísané bankou boli vo výške 0,17 eur.
Na žiadosť správcu v priebehu konkurzného konania , na konkurzný účet úpadcu bola súdom
poukázaná dňa 22.3.2016 pohľadávka v sume 663,88 eur - nespotrebovaná časť preddavku na činnosť
predbežného správcu a dňa 23.3.2016 pohľadávka v sume 1700,-eur poukázaná dlžníkom na účet súdu na
náklady konkurzu.
V Obchodnom vestníku č. 74/2016 zo dňa 19.4.2016 správca zverejnil Oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. V zákonnej lehote do 30 dní
od zverejnenia oznamu, správcovi nebola doručená žiadna námietka poradia pohľadávky proti podstate a preto
správca v súlade s § 96 ZKR pripravil rozvrh výťažku nezabezpečených veriteľov.
Ku dňu zostavenia rozvrhu zo všeobecnej podstaty správca neeviduje žiadne spory vyvolané konkurzným konaním
a súvisiace s konkurzom v dôsledku ktorých môže byť dotknutá konkurzná podstata. Peňažné prostriedky, ktoré
tvoria všeobecnú podstatu boli uložené na účte správy podstaty úpadcu v banke:
663,88 eur

preddavok zložený úpadcom

1.700,00 eur

suma zložená dlžníkom na náklady konkurzu

4.298,81 eur

zrážky zo mzdy zamestnávateľom

5,00 eur

odmena OTP pripísaná na účet

0,17 eur

kreditné úroky pripísané bankou na účet

Výťažok celkom : 6.667,86 eur
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5.Uspokojenie veriteľov
V priebehu konkurzu správca nezostavoval žiadne čiastkové rozvrhy výťažkov zo všeobecnej podstaty.
Celková výška zistených pohľadávok, ktoré boli v konkurze prihlásené ako nezabezpečené pohľadávky je vo výške
41.543,72 eur.
Správca dňa 14.4.2016 v zmysle ust. §-u 96 ods.2 ZKR zostavil zoznam pohľadávok proti podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznámil svoj zámer
zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov, čo bolo publikované v OV č. 74/2016 dňa
19.4.2016.
Voči zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate neboli v zákonom stanovenej lehote od zverejnenia oznamu
podané žiadne námietky.

B.ROZVRHOVÁ ČASŤ
1.Výťažok zo speňaženia
Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty je tvorený týmito hlavnými zložkami:
·
·
·
·
·

peňažná pohľadávka vo výške 663,88 eur
peňažná pohľadávka vo výške 1700,- eur / na úhradu nákladov konkurzu /
zrážky zo mzdy poukázané zamestnávateľom na správcovský účet v zmysle § 72 ods.2 ZKR v celkovej
sume 4.298,81 eur.
kreditné úroky vyplatené bankou na účet úpadcu v sume 0,17 eur.
suma pripísaná bankou na účet úpadcu ako odmena za pohyb na účte vo výške 5,00 eur

Výťažok

celkom :

6.667,86 eur.

2.Pohľadávky proti podstate:
1.odmena správcu za výkon funkcie do prvej schôdze veriteľov
2.odmena správcu :

663,88 eur.
573,52 eur

- podľa § 17 ods.2 vyhl.MS č.665/2005 pri súp.zložke č.1 a 2.t.j. 5 % zo sumy
2000,57€ (2363,88 € - 363,31€) = 100,02 €. Jedná sa o inú peňažnú pohľadávku podliehajúcu konkurzu
-podľa § 20.ods.1pís.d/ vyhl. je 13 % pri súp.zložke č.3. až 11. t.j. zo sumy 3.642,36€ (4.298,81+5,- 661,45)=3.642,36 € je odmena 473,50 €. Jedná sa o inú majetkovú hodnotu v zmysle ust.§20 ods.4 vyhl. /Odmena
nie je vypočítaná z bankových úrokov. /
3 súdny poplatok za konkurzné konanie t.j. 0,2 % v zmysle Sadzobníka
súdnych poplatkov – položka 5 písm. d/ zák.č. 71/1992 Z.z. /.
4.Výdavky správcu: bankové poplatky za vedenie účtu

13,33 eur
41,21 eur

5.Výdavky správcu: poštovné

44,10 eur

6.Výdavky správcu: cestovné náhrady

62,27 eur
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7.Úschova správcovského spisu a registr.

200,00 eur

Pohľadávky proti podstate v celkovej sume:

1.598,31 eur

Príjem zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty :
Náklady proti podstate

6.667,86 eur
1.598,31 eur

Výťažok určený na rozdelenie veriteľom:

Konečný

Deň vydania: 02.09.2016

5.069,55 eur

r o z v r h výťažku medzi veriteľov:

Suma určená na uspokojenie veriteľov / 6667,86 eur – 1598,31 eur/ je 5.069,55 eur.
Veriteľ
Č.

prihlásená zistená
pohľad.

pohľad.

Rozvrh
na uspokoj.

1. COLNÝ ÚRAD, Plynárenská 4, Michalovce
1.339,20 € 1339,20 €
2. Československá obchodná banka a.s.
20.292,90 € 20.292,90 €
3.Československá obchodná banka, a.s.
2.606,22 € 2.606,22 €
4.OTP Faktoring Slovensko, s.r.o.
17.305,40 € 17.305,40 €
SPOLU:

41.543,72 € 41.543,72 €

Zostava suma
na uspokojenie

3,224 %
163,44 €

1.175,76 €

48,847 %
2.476,32 €

17.816,58 €

6,273 %
318,02 €

2.288,20 €

41,656 %
2.111,77 €
5.069,55 €

15.193,63 €
36.474,17 €

Výťažok pripadajúci na uspokojenie pohľadávok proti všeobecnej podstate bude rozdelený nezabezpečeným
veriteľom pomerne podľa výšky ich prihlásených a zistených pohľadávok v konkurze.
Počas konkurzného konania neboli vedené žiadne incidenčné spory, spory týkajúce sa pohľadávok proti
podstate ani spory týkajúce sa majetku.

C. Z Á V E R
V súlade s ust.§ 101 ods.1 ZKR správca pripravil návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov, ktorý pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku doručil súdu, ktorý vykonáva
dohľad..
Po posúdení predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov, správca zdvorilo žiada súd o jeho schválenie v lehote 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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Poučenie správcu:
V súlade s ust. § 101 ods.1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v platnom znení zverejňujem
v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty úpadcu a súčasne
určujem zástupcovi veriteľov, ktorého funkciu vykonáva súd ako príslušnému orgánu lehotu 15 kalendárnych dní
na jeho schválenie, ktorá začína plynúť nasledujúci deň po dní zverejnenia v Obchodnom vestníku. Každý veriteľ
môže v uvedenej lehote požiadať zástupcu veriteľov ako príslušný orgán, aby proti návrhu konečného rozvrhu
výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty uplatnil odôvodnenú námietku. V uvedenej lehote môže zástupca
veriteľov návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu uplatniť odôvodnené námietky. Nezabezpečení
veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu nahliadať v pracovných dňoch v kancelárii správcu na adrese:
J.Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce, po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č.t. 0905854413. V prípade
ak súd ako príslušný orgán schváli konečný rozvrh výťažku, správca pristúpi k uspokojeniu pohľadávok veriteľov
podľa schváleného rozvrhu. Správca zároveň žiada veriteľov, ktorí doteraz neoznámili číslo účtu a variabilný
symbol, pod ktorým im má byť poukázaná suma z rozvrhu, nech tak urobia obratom na adresu správcu.
V Michalovciach, dňa 28.08.2016
JUDr. Viera Dobrovolská, správca
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