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Deň vydania: 12.09.2016

K020825
Spisová značka: 4R/3/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FRANCIS, a.s., so sídlom
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, IČO: 45 506 388, správcom ktorého je: Slovenská správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 44 088 833, značka správcu
S1240, uznesením zo dňa 26.07.2016, č.k. 4R/3/2015 - 300, povolil stup nového veriteľa: SK 2 properties s.r.o., so
sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 48 254 398, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa:
Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, IČO: FN 36924, s
pohľadávkou v celkovej výške 685 017,89 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.08.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 5.9.2016
Mgr. František Jančok, vyšší súdny úradník
K020826
Spisová značka: 6K/13/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: J. L. Logistic, s.r.o., so sídlom Pri starej prachárni 14,
831 04 Bratislava, IČO: 36 764 701, právne zastúpený: LEGART s. r. o., so sídlom Nitrianska 3, 821 08 Bratislava,
IČO: 47 252 332 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: J. L. Logistic, s.r.o., so sídlom Pri starej
prachárni 14, 831 04 Bratislava, IČO: 36 764 701, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného
správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Margita Hrivňáková, so sídlom kancelárie Májkova 3, P.O.Box 76, 820
05 Bratislava, zn. správcu: S 1136, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 1001,09 Eur, ktorá
mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol.
D 19, pol. reg. 86/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Margita Hrivňáková, so sídlom kancelárie Májkova 3,
P.O.Box 76, 820 05 Bratislava, zn. správcu: S 1136, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 658,61 Eur, vedeného
pod položkou denníka
D 19, pol. reg. 86/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 zák. č
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.9.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K020827
Spisová značka: 6K/17/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Peter Kukuča, nar. 25.06.1963, bytom Rovniankova
1658/2, 851 01 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd o p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.08.2016, č. k. 6K/17/2016-72 v časti hlavička,
vo výroku a v časti odôvodnenia tak, že správne má znieť:
,,... o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Peter Kukuča, nar. 25.06.1963, bytom Rovniankova 1658/2,
851 01 Bratislava, občan SR.“
,,Súd vyhlasuje
konkurz
na majetok
dlžníka:
Peter Kukuča,
bytom
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky nar.
podľa25.06.1963,
zákona č. 200/2011
Z. Rovniankova
z. o Obchodnom1658/2,
vestníku 851 01
Bratislava, občan SR.“a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1 Kyseľová, so sídlom kancelárie Laurinská 3, 811 01
„Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Jana
Bratislava, zn. správcu S 1778.“

Súd o p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.08.2016, č. k. 6K/17/2016-72 v časti hlavička,
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,,... o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Peter Kukuča, nar. 25.06.1963, bytom Rovniankova 1658/2,
851 01 Bratislava, občan SR.“
,,Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Kukuča, nar. 25.06.1963, bytom Rovniankova 1658/2, 851 01
Bratislava, občan SR.“
„Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Jana Kyseľová, so sídlom kancelárie Laurinská 3, 811 01
Bratislava, zn. správcu S 1778.“
,,Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 18.04.2016, č. k. 6K/17/2016-47, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 26.04.2016, začal na návrh veriteľa: Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava (ďalej len ,,Navrhovateľ“), konkurzné konanie na majetok dlžníka: Peter Kukuča, nar. 25.06.1963, bytom
Rovniankova 1658/2, 851 01 Bratislava, občan SR (ďalej len ,,Dlžník“).“
,,Nakoľko súd mal pochybnosti o tom, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, súd uznesením zo dňa 14.06.2016, č. k. 6K/17/2016-56, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.06.2016,
ustanovil Dlžníkovi predbežného správcu: Mgr. Jana Kyseľová, so sídlom kancelárie Laurinská 3, 811 01 Bratislava,
zn. správcu S 1778 ...“
V ostatných častiach ostáva uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.08.2016, č. k. 6K/17/2016-72, ktoré
nadobudlo právoplatnosť, nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Okresnom súde Bratislava I,
písomne, dvojmo.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.9.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K020828
Spisová značka: 4K/27/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BIO SEMAG, s.r.o., so sídlom Na
Hrebienku 40, 811 02 Bratislava, IČO: 36 858 943, správcom ktorého je: JUDr. Mária Veterníková, so sídlom
kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, značka správcu S1192, uznesením zo dňa 14.07.2016, č.k.
4K/27/2013 - 409, povolil stup nového veriteľa: DORAL REAL INVERSIONES INC., so sídlom Samuel Lewis Avenue,
58th Street, Tower ADR, City of Panama, Panamská republika, vložka č. 835291, dokument: 2610579 OD, do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: VALETUDO SA, so sídlom Seam SA, Riva Albertolli 1, 6900
Lugano, Švajčiarsko, IČO: CHE-112.822.417, s pohľadávkami v celkovej sume 86 000 € pod položkou č. 007.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.08.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.9.2016
Mgr. František Jančok, vyšší súdny úradník
K020829
Spisová značka: 4K/55/2015
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa - dlžníka: Iberia Caracas s.r.o., so sídlom Štefánikova 8, 811
05 Bratislava, IČO: 36 195 146, v mene ktorého koná likvidátor zo zoznamu správcov: JUDr. Martin Aksamit, so
sídlom kancelárie Michalská 14, 811 01 Bratislava, uznesením zo dňa 14.06.2016, č.k. 4K/55/2015 - 190, zastavil
konkurzné konanie voči dlžníkovi: Iberia Caracas s.r.o., so sídlom Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, IČO: 36 195 146,
pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.07.2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 6.9.2016
Mgr. František Jančok, vyšší súdny úradník
K020830
Spisová značka: 4K/36/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: P&LKW HOLDING s.r.o., so
sídlom Šusteková 37, 851 04 Bratislava, IČO: 35 733 683, správcom ktorého je: Čechová Insolvency Services k.s.,
so sídlom Štúrova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 47 250 771, značka správcu S1664, uznesením zo dňa 18.07.2016, č.k.
4K/36/2013 - 386, povolil stup nového veriteľa: VÁHOSTAV - SK, a.s., so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 356 648, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: GEOtrans Slovakia, a.s., so sídlom Hlinská
40, 811 18 Žilina, IČO: 36 634 298, s pohľadávkou v celkovej výške 86 098,80 € zapísanej v zozname pohľadávok
pod č. 6. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.08.2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 6.9.2016
Mgr. František Jančok, vyšší súdny úradník
K020831
Spisová značka: 8K/41/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Renáta Káková, nar. 10.10.1971, bytom Ivana
Bukovčana 6, 841 07 Bratislava, štátny občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Renáta
Káková, nar. 10.10.1971, bytom Ivana Bukovčana 6, 841 07 Bratislava, štátny občan SR
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Renáta Káková, nar. 10.10.1971, bytom Ivana
Bukovčana 6, 841 07 Bratislava, štátny občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.9.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K020832
Spisová značka: 2K/32/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Beáta Turzová, nar. 11. 03. 1957, trv. byt. Lotyšská
5180/12, Bratislava - Podunajské Biskupice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Beáta Turzová,
nar. 11. 03. 1957, trv. byt. Lotyšská 5180/12, Bratislava - Podunajské Biskupice
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Beáta Turzová, nar. 11. 03. 1957, trv. byt. Lotyšská 5180/12, Bratislava Podunajské Biskupice.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Viola Dudáková, so sídlom kancelárie Zahradnícka 36, 821 08 Bratislava,
značka správcu S 31.
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej republiky
podľa
200/2011 Z. konkurzu.
z. o Obchodnom vestníku
Súd vyzýva veriteľov,
aby prihlásili
svoje pohľadávky
v lehote
45 zákona
dní odč.vyhlásenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Viola Dudáková, so sídlom kancelárie Zahradnícka 36, 821 08 Bratislava,
značka správcu S 31.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene
a doplnení niektorých
svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
12. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku
musí byťzákonov
podanánasamostatná
prihláška
s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho
práva
(§
29 ods. 2 ZKR).
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11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 ZKR).
20. 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 ZKR)
21. 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).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 č. 160/2015 Z.
z. Civilný sporový poriadok).
24. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 5.9.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K020833
Spisová značka: 2K/20/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava 5 (ďalej len „Veriteľ“), o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: obchodnej spoločnosti BRAMA
TRADE, s.r.o., Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: 36 524 441 (ďalej len „Dlžník“)
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť BRAMA TRADE, s.r.o., Ružinovská 28, 820 09
Bratislava, IČO: 36 524 441.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Eva Vodová, sídlo kancelárie Wilsonova 4, 811 07
Bratislava, značka správcu S 180.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na
Okresný súd Bratislava I (§ 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR).
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
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5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. 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. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12. 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. (§ 28 ods. 10 ZKR)
13. 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).
14. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
15. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. 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).
19. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
20. 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
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20. 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).
21. 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).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 č. 160/2015 Z.
z. Civilný sporový poriadok).
Okresný súd Bratislava I dňa 5.9.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K020834
Spisová značka: 2K/21/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava 5 (ďalej len „Veriteľ“), o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: obchodnej spoločnosti R A V T
E X , spol s r.o., Koceľova 25, 821 08 Bratislava, IČO 35 775 637 (ďalej len „Dlžník“)
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť R A V T E X , spol s r.o., Koceľova 25, 821 08
Bratislava, IČO 35 775 637.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Michal Mudrák, sídlo kancelárie Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, značka správcu S 1374.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na
Okresný súd Bratislava I (§ 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR).
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané
a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spisuniektorých
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nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
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1. Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na
Okresný súd Bratislava I (§ 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR).
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V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. 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. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12. 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. (§ 28 ods. 10 ZKR)
13. 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).
14. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
15. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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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druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
15. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. 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).
19. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
20. 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).
21. 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).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 č. 160/2015 Z.
z. Civilný sporový poriadok).

Okresný súd Bratislava I dňa 5.9.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K020835
Spisová značka: 4K/49/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Ingrid Krajliková -INA, s miestom podnikania V. P. Tótha
1081/17, 960 01 Zvolen, IČO: 48 279 170, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Zvolen, číslo
živnostenského registra: 6701-24813, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Ingrid Krajliková -INA, s miestom podnikania V. P. Tótha 1081/17, 960 01
Zvolen, IČO: 48 279 170.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosť SKP, k.s., so sídlom kancelárie
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, značka správcu S 1359.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd ukladá
správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko
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V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Ingrid Krajliková -INA, s miestom podnikania V. P. Tótha 1081/17, 960 01
Zvolen, IČO: 48 279 170.
U s t a175/2016
n o v u j e do funkcie správcu
konkurznej
podstaty spoločnosť SKP, k.s.,
sovydania:
sídlom kancelárie
Obchodný vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
12.09.2016
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, značka správcu S 1359.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd ukladá
správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike
v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
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účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.09.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K020836
Spisová značka: 4K/50/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Filip Nemčok, nar. 19. 03. 1975, trvale bytom Filipovo 71,
976 64 Beňuš, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Filip Nemčok, nar. 19. 03. 1975, trvale bytom Filipovo 71, 976 64 Beňuš.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Luciu Fabriciusovú, so sídlom
kancelárie J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1801.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd ukladá
správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike
v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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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uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.09.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K020837
Spisová značka: 4K/51/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Eva Mútňanová, nar. 10. 12. 1959, trvale bytom Lúčna
2647/5, 977 03 Brezno, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Eva Mútňanová, nar. 10. 12. 1959, trvale bytom Lúčna 2647/5, 977 03
Brezno.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Pavla Baloga, so sídlom kancelárie
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota, značka správcu S 669.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd ukladá
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Brezno.
O t v á r a malý konkurz.
Obchodný vestník 175/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 12.09.2016
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Pavla Baloga, so sídlom kancelárie
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota, značka správcu S 669.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd ukladá
správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike
v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
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200/2011 okrem
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dozvedela a dôkazy
na preukázanie
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tvrdenia,republiky
ktorýchpodľa
povaha
to č.pripúšťa,
tých, ktorévestníku
nemôže bez
o zmene aktoré
doplnení
niektorých
zákonov podľa
na svojom
webovom
sídle:neprihliada
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námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.09.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K020838
Spisová značka: 2K/61/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Daniel Olbert, nar. 09. 07. 1962, bytom 974 04
Banská Bystrica, Tulská 30, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Daniel Olbert, nar. 09. 07. 1962, bytom 974 04 Banská Bystrica,
Tulská 30.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Martinu Šufliarsku,
kancelárie Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec.

so sídlom

Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
665/2005 Z. z. Podanie,
ktorým
bola
uplatnená
pohľadávka,
ktorá
sa
v
konkurze
uplatňuje
prihláškou,
nemožno
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca
si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.09.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K020839
Spisová značka: 2K/64/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Gabriela Šubertová, nar. 03. 05. 1979, bytom
974 04 Banská Bystrica, Šalgotarjánska 5207/2, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Gabriela Šubertová, nar. 03. 05. 1979, bytom 974 04 Banská Bystrica,
Šalgotarjánska 5207/2
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 Banská Bystrica dňa 06.09.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K020840
Spisová značka: 2K/39/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Milan Silný, nar. 31. 07.
1956, bytom 965 01 Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 326/37, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Ing. Bernard Pekár, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Kukučínova 24, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Ing. Bernardovi Pekárovi, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Kukučínova 24,
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura a 20% DPH, t.j. 132,78
eura, spolu 796,66 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.09.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K020841
Spisová značka: 2K/39/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Milan Silný, nar. 31. 07.
1956, bytom 965 01 Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 326/37, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Ing. Bernard Pekár, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Kukučínova 24, takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty JUDr. Ing. Bernarda Pekára, so sídlom kancelárie 974 01 Banská
Bystrica, Kukučínova 24.
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty JUDr. Janu Živickú, so sídlom kancelárie Bakossova 8,
974 01 Banská Bystrica
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.09.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K020842
Spisová značka: 4K/52/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Vojtech Richter, nar. 30. 09. 1962, trvale bytom Okružná 5,
974 04 Banská Bystrica, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Vojtech Richter, nar. 30. 09. 1962, trvale bytom Okružná 5, 974 04
Banská Bystrica.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosť SKP, k.s., so sídlom kancelárie
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, značka správcu S 1359.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd ukladá
správcovi povinnosť
bez zbytočného
odkladu
informovať
o vyhlásení
konkurzu
známych
veriteľov vestníku
dlžníka, ktorí majú
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
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Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, značka správcu S 1359.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd ukladá
správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike
v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
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účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.09.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K020843
Spisová značka: 2R/8/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu V A V invest, s.r.o. "v
konkurze", so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2210/S, správcom ktorého je JUDr. Matúš Boľoš, so sídlom
kancelária Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, takto
rozhodol
Súd opravuje výrok uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 2R/8/2016- 3715 zo dňa 10. 08. 2016
zverejnený v Obchodnom vestníku OV 159/2016 dňa 17. 08. 2016 tak, že správne znie:
„Súd u k l a d á spoločnosti EUROPA F2 s.r.o., so sídlom Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava - mestská časť
Nové Mesto, IČO: 46 707 590 lehotu 30 dní od doručenia tohto uznesenia na podanie žaloby proti JUDr. Matúšovi
Boľošovi, so sídlom kancelária Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, správcovi konkurznej podstaty úpadcu V A V
invest, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325 na vylúčenie
majetku zo súpisu konkurznej podstaty zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty ako nehnuteľnosti zapísané na
liste vlastníctva číslo 9597 evidovanom Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre okres: Zvolen,
katastrálne územie: Zvolen,
parcely registra „C“, parcelné číslo 1155/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.063 m2,
parcely registra „C“, parcelné číslo 1155/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.515 m2,
parcely registra „C“, parcelné číslo 1166/60 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 136 m2,
parcely registra „C“, parcelné číslo 1166/61 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 170 m2,
parcely registra „C“, parcelné číslo 1166/62 - záhrady o výmere 712 m2, v opačnom prípade platí fikcia,
že zahrnutie uvedeného majetku do súpisu je nesporné.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.09.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K020844
Spisová značka: 30K/8/2016
30K/8/2016 -252
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: MS - KOV s.r.o. v likvidácii, so sídlom Ul. JRD 41, 044 11 Trstené
pri Hornáde, IČO: 36 733 181 o návrhu na vyhlásenie konkurzu uznesením zo dňa 25.7.2016 zastavil konkurzné
konanie voči dlžníkovi: MS - KOV s.r.o. v likvidácii, so sídlom Ul. JRD 41, 044 11 Trstené pri Hornáde, IČO: 36 733
181, pre nedostatok majetku dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: MS - KOV s.r.o. v likvidácii, so sídlom Ul. JRD 41, 044 11 Trstené
pri Hornáde, IČO: 36 733 181 o návrhu na vyhlásenie konkurzu uznesením zo dňa 25.7.2016 zastavil konkurzné
konanie voči dlžníkovi: MS - KOV s.r.o. v likvidácii, so sídlom Ul. JRD 41, 044 11 Trstené pri Hornáde, IČO: 36 733
181, pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.8.2016
JUDr. Juraj Komár
úradník

vyšší súdny

Za správnosť : Geňová
Okresný súd Košice I dňa 6.9.2016
JUDr. Juraj Komár,
K020845
Spisová značka: 26K/30/2016

Spisová značka : 26K/30/2016

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu)

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

proti odporcovi (žalovanému)

PRH spol. s.r.o., so sídlom Moldavská 8, 040 11 Košice, IČO: 43 976 387

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 20.09.2016 o 13.00 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 26C,

1. posch.

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

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 05.09.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I, dňa 05.09.2016
Za správnosť vyhotovenia:
O.s.p. č. 0220 - (Upovedomenie odvolaní pojednávania)

Okresný súd Košice I dňa 5.9.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K020846
Spisová značka: 26K/30/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: PRH spol. s.r.o., so sídlom Moldavská 8, 040 11 Košice, IČO: 43 976 387 o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Ján Korčmároš, so sídlom kancelárie Holubyho
14, 040 01 Košice, značka správcu: S1198.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 5.9.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K020847
Spisová značka: 26R/3/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RECYCENTRUM, s.r.o., so sídlom Štúrova 27,
040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 36 767 182 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Z a č í n a r e š t r u k t u r a l i z a č n é k o n a n i e voči dlžníkovi: RECYCENTRUM, s.r.o., so sídlom Štúrova
27, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 36 767 182.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 5.9.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K020848
Spisová značka: 26K/40/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Mgr. Ladislav Hadidom, nar. 12.04.1959,
bytom Trsťany 85, 044 45 Bidovce, korešpondenčná adresa Hlinkova 15, Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu
takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Správcovská a poradenská, k.s., so sídlom
kancelárie Garbiarska 5, 040 01 Košice, značka správcu: S1767.
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 5.9.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K020849
Spisová značka: 26K/30/2012
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Jaroslav Španko, nar. 28.07.1981, bytom
Krosnianska 93, 040 22 Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Dlžník je povinný poskytnúť správcovi: JUDr. Miroslav Vereb, so sídlom kancelárie Šoltésovej 5, 040 01
Košice, značka správcu: S971, ku koncu druhého roka skúšobného obdobia sumu 10 518 EUR na uspokojenie
záväzkov. Sumu peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžník povinný poskytnúť správcovi na uspokojenie záväzkov ku
koncu tretieho roka skúšobného obdobia určí súd samostatným uznesením bezodkladne po ukončení druhého roka
skúšobného obdobia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 5.9.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K020850
Spisová značka: 26K/48/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Prvý mestský hádzanársky klub Košice v likvidácii, so
sídlom Alejová 2, 040 11 Košice -Juh, IČO: 31 309 208, zastúpený likvidátorom: Ing. Martin Farkašovský, likvidátor,
Žižkova 27, 040 01 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 10.08.2016:
4 ZKR.

Doložiť Zoznam majetku v zmysle ust. § 4 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Doložiť Zoznam záväzkov v zmysle ust. § 5 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Doložiť Zmluvné a iné prehľady v zmysle ust. § 6 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Doložiť Zoznam spriaznených osôb.
Doložiť podpísanú a úplnú riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v zmysle ust. § 12. ods.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 26K/48/2016 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 5.9.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K020851
Spisová značka: 30K/15/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: K-Mont Slovakia, s.r.o., so sídlom 133 Bukovec 044 20, IČO: 44 740 590 o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: K-Mont Slovakia, s.r.o., so sídlom 133 Bukovec 044 20, IČO: 44
740 590.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: JUDr. Viera Dobrovolská, so sídlom kancelárie Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071
01 Michalovce, zn. správcu: S1035 z a s p r á v c u
p o d s t a t y.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
písomnú správu o stave
a zabezpečovania
majetku
úpadcu
a vykonaných
úkonoch, najmä o stave súpisu
a ozisťovania
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a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
23o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote

V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: K-Mont Slovakia, s.r.o., so sídlom 133 Bukovec 044 20, IČO: 44
740 590.
Obchodný vestník 175/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 12.09.2016
U s t a n o v u j e predbežného správcu: JUDr. Viera Dobrovolská, so sídlom kancelárie Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071
01 Michalovce, zn. správcu: S1035 z a s p r á v c u
p o d s t a t y.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach, a to
písomne v troch vyhotoveniach. ( § 19 ods. 2 a § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR)
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť v troch rovnopisoch, inak súd zhotoví kópie na trovy odvolateľa.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že:
a)
neboli splnené procesné podmienky,
b)
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c)
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d)
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e)
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f)
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g)
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h)
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
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pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo
k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
25 povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
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Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilný
sporový poriadok).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 5.9.2016
JUDr. Pavel Varga,
K020852
Spisová značka: 30K/22/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Jaroslav Hanko, nar. 18.06.1972, bytom Ďurkov 156, 044 19
Ruskov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Jaroslav Hanko, nar. 18.06.1972, bytom Ďurkov 156, 044 19
Ruskov.
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: : JUDr. Erika Šimová, so sídlom kancelárie Čajákova 5, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1329.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
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Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
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Deň vydania: 12.09.2016
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Obchodný vestník 175/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 12.09.2016
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 5.9.2016
JUDr. Pavel Varga,
K020853
Spisová značka: 2K/34/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SR - Daňový úrad Prešov, so sídlom
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Semaňák, nar.
11.11.1965, trvale bytom Rastislavova 3481/2, 058 01 Poprad, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Jozef Semaňák, nar. 11.11.1965, trvale bytom Rastislavova
3481/2, 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 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)
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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konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
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Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 5.9.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K020854
Spisová značka: 2K/35/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SR - Daňový úrad Prešov, so sídlom
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Zdeno Koky, nar.
17.11.1979, trvale bytom Filická 77/21, 058 01 Gánovce - časť Filice, podnikajúci pod obchodným menom Zdeno
Koky - VANSTAV, s miestom podnikania Filická 77/21, 058 01 Gánovce - časť Filice, IČO: 40 326 802, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Zdeno Koky, nar. 17.11.1979, trvale bytom Filická 77/21, 058
01 Gánovce - časť Filice, podnikajúci pod obchodným menom Zdeno Koky - VANSTAV, s miestom podnikania Filická
77/21, 058 01 Gánovce - časť Filice, IČO: 40 326 802.
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 podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 5.9.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K020855
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
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľubor Čirkes, nar. 20.10.1982, trvale bytom SNP 2516/29, 066 01 Humenné,
ustanovuje správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06
Prešov,
o t v á r a malý konkurz,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 1K/35/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 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 zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
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Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 5.9.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, v z. sudca
K020856
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
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Giuseppe Colpani, nar. 17.08.1966, bytom Levočská 845/13, 058 01 Poprad,
ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce,
o t v á r a malý konkurz,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 4K/35/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 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 zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 5.9.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K020857
Spisová značka: 4K/1/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Hlopko, nar.
06.06.1966, bytom Záborského 2908/10, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom
kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov, o podaní správcu takto
rozhodol
Určuje, že na podanie veriteľa Nataša Murínová, bytom Družstevná 3598/24, 058 01 Poprad, vo výške 829,85 EUR
doručené správcovi dňa 19.08.2016 sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 5.9.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K020858
Spisová značka: 4K/1/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Hlopko, nar.
06.06.1966, bytom Záborského 2908/10, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom
kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov, o podaní správcu takto
rozhodol
Určuje, že na podanie veriteľa Ján Mlynár, bytom 059 12 Švábovce 135, vo výške 663,88 EUR doručené správcovi
dňa 24.08.2016 sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 5.9.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K020859
Spisová značka: 2R/2/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KŘIŽÍK GBI, a.s., so sídlom Solivarská 1/A, Prešov 080
01, IČO: 36 453 943, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: KŘIŽÍK GBI, a.s., so sídlom Solivarská 1/A, Prešov 080 01, IČO: 36 453 943.
Ustanovuje správcu: JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie
k sp. zn. 2R/2/2016.
U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája
2000 o konkurznom konaní informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu:
a)

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;

b)

nadobudnutie alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti alebo v inej právnickej osobe;

c)
prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie majetku vo vlastníctve dlžníka, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
f)

vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;

g)
vykonanie 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
§ 124 ods. 7 ZKR vrátane uznania záväzku účinného v rámci konania o určenie popretej pohľadávky
o)

uzatvorenie akejkoľvek dohody o urovnaní.

P o u č u j e veriteľov, že pohľadávka sa prihlasuje vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, a to na predpísanom
tlačive, ktorého vzor, náležitosti a do neho zapisované údaje spolu s vysvetlivkami sú uvedené v prílohe vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR). Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 121 ZKR). Podľa § 122 ZKR prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku
Vydáva Ministerstvo
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republiky podľapodstaty,
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práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí
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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

P o u č u j e veriteľov, že pohľadávka sa prihlasuje vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, a to na predpísanom
tlačive, ktorého vzor, náležitosti a do neho zapisované údaje spolu s vysvetlivkami sú uvedené v prílohe vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z.z.
o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej
len ZKR).
Na prihlášku doručenú po lehote
savydania:
neprihliada.
Obchodný
vestník
175/2016
Konkurzy
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Deň
12.09.2016
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 121 ZKR). Podľa § 122 ZKR prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí
byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu
na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa
pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§ 122
ZKR).
Ukladá správcovi predkladať súdu podrobné písomné správy o stave reštrukturalizačného konania a o aktuálnom
stave obchodnej a finančnej situácie dlžníka, a to vždy ku 15-temu dňu každého kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola reštrukturalizácia dlžníka povolená.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky povolenia reštrukturalizácie nastávajú odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia o povolení
reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení
v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 6.9.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K020860
Spisová značka: 2K/36/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Gajdoš, nar. 27.9.1988, podnikajúci
pod obchodným menom Peter Voštinár, s miestom podnikania 082 35 Hermanovce 366, IČO: 45 320 209 o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vyzýva navrhovateľa - dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil nedostatky návrhu
na vyhlásenie konkurzu, a to tak, že predloží:
1.
návrh na vyhlásenie konkurzu s náležitosťami v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v dvoch
rovnopisoch,
2.
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená
neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka; ak bola individuálna účtovná závierka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
predmetom overovaniaa audítorom,
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34 stanovej lehote.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 2K/36/2014 vo vyššie
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.

Vyzýva navrhovateľa - dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil nedostatky návrhu
na vyhlásenie konkurzu, a to tak, že predloží:
1.
návrh 175/2016
na vyhlásenie konkurzu sKonkurzy
náležitosťami
v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. Deň
7/2005
Z.z. v dvoch
Obchodný vestník
a reštrukturalizácie
vydania:
12.09.2016
rovnopisoch,
2.
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka; ak bola individuálna účtovná závierka
predmetom overovania audítorom, k návrhu je povinný pripojiť aj správu audítora,
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 2K/36/2014 vo vyššie stanovej lehote.
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak tento zákon neustanovuje inak, 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 Prešov dňa 6.9.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K020861
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
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Sabol, nar. 7.7.1951, bytom Vodárenská 5990/9, 080 01 Prešov,
ustanovuje správcu: JUDr. Tomáš Vorobeľ, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné,
o t v á r a malý konkurz,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 2K/33/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
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prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
35

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
vObchodný
účtovníctve,
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v účtovníctve neúčtuje.
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pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 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 zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 6.9.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K020862
Spisová značka: 4K/36/2016

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom
Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: GLANCE
HOUSE, s.r.o., so sídlom Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 796 425, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: GLANCE HOUSE, s.r.o., so sídlom Štúrova 129, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 36 796 425.
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 podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra..
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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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 6.9.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K020863
Spisová značka: 38NcKR/4/2014
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 38NcKR/4/2014
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Michaela Švecová, nar. 7.3.1974, bydliskom Strážovského 1171/5, Bánovce nad

Bebravou
nariaďuje pojednávanie
na deň 26.09.2016 o 13:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
dôvody neboliVydáva
súdu Ministerstvo
následne
preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 5.9.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K020864
Spisová značka: 40NcKR/18/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Reichmann, nar. 01.11.1975, trvale bytom
Morovnianska cesta 28, 972 51 Handlová, občan Slovenskej republiky, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Navrhovateľ Milan Reichmann, nar. 01.11.1975, trvale bytom Morovnianska cesta 28, 972 51 Handlová sa v y z ý v
a , aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia opravil a doplnil neúplné podanie zo dňa 08.11.2012 označené
ako „Návrh dlžníka na vyhlásenie konkurzu (§11 a nasl. ZKR) a návrh na oddĺženie“, ktoré bolo doručené tunajšiemu
súdu dňa 12.11.2012 a je vedené pod sp. zn. 40NcKR/18/2016 nasledovne:
v návrhu je potrebné uviesť odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané
úsilie na uspokojenie svojich veriteľov, t.j. akým spôsobom sa tento zámer bude snažiť dosiahnuť,
je potrebné upraviť návrh takým spôsobom, aby obsahoval rozsah uspokojenia veriteľov v období 3
rokov, a teda je potrebné presne špecifikovať sumu a zdroj peňažných prostriedkov, ktoré dlžník vždy na konci
každého skúšobného roka poskytne správcovi na čiastočné uspokojenie jeho záväzkov,
v návrhu je tiež potrebné uviesť, navrhovateľov aktuálny osobný stav
(slobodný/ženatý/rozvedený/vdovec), počet a výšku vyživovacích povinností,
k návrhu je potrebné priložiť všetky listinné dôkazy, preukazujúce tvrdenia navrhovateľa, a to najmä
potvrdenie o príjme od zamestnávateľa za uplynulý kalendárny rok a za posledný mesiac.
ak je to možné, je potrebné uviesť svoje telefónne číslo, resp. elektronickú adresu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
Okresný súd Trenčín dňa 6.9.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K020865
Spisová značka: 40NcKR/4/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Zvěřinová, nar. 08.06.1972, trvale bytom Pod hájom
1098/105, 018 41 Dubnica nad Váhom, občan Slovenskej republiky, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
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Navrhovateľ Jana Zvěřinová, nar. 08.06.1972, trvale bytom Pod hájom 1098/105, 018 41 Dubnica nad Váhom sa v y
z ý v a , aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia opravil a doplnil neúplné podanie zo dňa 09.05.2014
označené ako „Návrh na povolenie oddlĺženia“, ktoré bolo doručené tunajšiemu súdu dňa 16.05.2014 a je vedené
pod sp. zn. 40NcKR/4/2014 nasledovne:
je potrebné upraviť návrh takým spôsobom, aby obsahoval rozsah uspokojenia veriteľov v období 3
rokov, a teda je potrebné presne špecifikovať sumu a zdroj peňažných prostriedkov, ktoré dlžník vždy na konci
každého skúšobného roka poskytne správcovi na čiastočné uspokojenie jeho záväzkov,
v návrhu je tiež potrebné uviesť, navrhovateľov aktuálny osobný stav
(slobodný/ženatý/rozvedený/vdovec), počet a výšku vyživovacích povinností,
k návrhu je potrebné priložiť všetky listinné dôkazy, preukazujúce tvrdenia navrhovateľa, a to najmä
potvrdenie o príjme od zamestnávateľa za uplynulý kalendárny rok a za posledný mesiac.
ak je to možné, je potrebné uviesť svoje telefónne číslo, resp. elektronickú adresu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
Okresný súd Trenčín dňa 6.9.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K020866
Spisová značka: 40NcKR/17/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Barbora Kráľová, nar. 31.01.1981, bydliskom Znievska
3078/22, 851 06 Bratislava, občan Slovenskej republiky, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Navrhovateľ Barbora Kráľová, nar. 31.01.1981, bydliskom Znievska 3078/22, 851 06 Bratislava sa v y z ý v a , aby
v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia opravil a doplnil neúplné podanie zo dňa 18.12.2013 označené ako
„Návrh na povolenie oddlženia po zrušení konkurzu“, ktoré bolo doručené tunajšiemu súdu dňa 20.03.2014 a je
vedené pod sp. zn. 40NcKR/17/2016 nasledovne:
je potrebné upraviť návrh takým spôsobom, aby obsahoval rozsah uspokojenia veriteľov v období 3
rokov, a teda je potrebné presne špecifikovať sumu a zdroj peňažných prostriedkov, ktoré dlžník vždy na konci
každého skúšobného roka poskytne správcovi na čiastočné uspokojenie jeho záväzkov,
v návrhu je tiež potrebné uviesť, navrhovateľov aktuálny osobný stav
(slobodný/ženatý/rozvedený/vdovec), počet a výšku vyživovacích povinností,
k návrhu je potrebné priložiť všetky listinné dôkazy, preukazujúce tvrdenia navrhovateľa, a to najmä
potvrdenie o príjme od zamestnávateľa za uplynulý kalendárny rok a za posledný mesiac.
ak je to možné, je potrebné uviesť svoje telefónne číslo, resp. elektronickú adresu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
Okresný súd Trenčín dňa 6.9.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K020867
Spisová značka: 40K/22/2014
Okresný súd Trenčín vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadkyne Ing. Magdaléna Vraždová, nar.
09.02.1956, bydliskom K. Šmidkeho 2650/14, 911 08 Trenčín, zast. JUDr. Ivanou Slávikovou, advokátkou,
Vajanského nábrežie 9, 811 02 Bratislava, ktorej správkyňou je Mgr. Janette Adamcová so sídlom kancelárie
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, značka správcu S1504, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu,
takto
rozhodol
Z á v ä z n ý p o k y n o postupe správcu pri speňažovaní nehnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 149/2016 dňa 03.08.2016 pod položkou K017950 pod poradovými
číslami
1. pozemok parcela číslo 3678/150 - trvalé trávne porasty o výmere 8170 m2 v podiele 1/826 zapísaný na LV č.
10032 Správy katastra Trenčín, okres Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie Trenčín v súpisovej hodnote 10,eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. pozemok parcela číslo 3678/150 - trvalé trávne porasty o výmere 8170 m2 v podiele 1/826 zapísaný na LV č.
10032 Správy katastra Trenčín, okres Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie Trenčín v súpisovej hodnote 10,eur
2. pozemok parcela číslo 3678/560 - trvalé trávne porasty o výmere 381 m2 v podiele 1 a pozemok - parcela číslo
3678/821 - trvalé trávne porasty o výmere 19 m2 v podiele 1 zapísané na LV č. 9117 Správy katastra Trenčín, okres
Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie Trenčín v súpisovej hodnote 200,- eur
3. pozemok parcela číslo 3678/107 - trvalé trávne porasty o výmere 372 m2 v podiele 1/826, pozemok parcela číslo
3678/180 - trvalé trávne porasty o výmere 137 m2 v podiele 1/826, pozemok parcela číslo 3678/266 - trvalé trávne
porasty o výmere 1 m2 v podiele 1/826, pozemok parcela číslo 3678/379 - trvalé trávne porasty o výmere 24 m2 v
podiele 1/826, pozemok parcela číslo 3678/380 - trvalé trávne porasty o výmere 210 m2 v podiele 1/826, pozemok,
parcela číslo 3678/381 - trvalé trávne porasty o výmere 841 m2 v podiele 1/826, pozemok parcela číslo 3678/382 trvalé trávne porasty o výmere 37 m2 v podiele 1/826, pozemok parcela číslo 3678/541 - trvalé trávne porasty o
výmere 16 m2 v podiele 1/826, pozemok parcela číslo 3678/641 - trvalé trávne porasty o výmere 113 m2 v podiele
1/826, pozemok parcela číslo 3678/642 - trvalé trávne porasty o výmere 27 m2 v podiele 1/826, pozemok parcela
číslo 3678/643 - trvalé trávne porasty o výmere 576 m2 v podiele 1/826, pozemok parcela číslo 3678/842 - trvalé
trávne porasty o výmere 96 m2 v podiele 1/826 zapísané na LV č. 8911 Správy katastra Trenčín, okres Trenčín, obec
Trenčín, katastrálne územie Trenčín v súpisovej hodnote 4,- eurá
4. pozemok parcela číslo 3678/106 - trvalé trávne porasty o výmere 327 m2 v podiele 1/826 zapísaný na LV č. 10149
Správy katastra Trenčín, okres Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie Trenčín v súpisovej hodnote 1,- euro.
Spôsob speňažovania uvedených nehnuteľných vecí priamym predajom za 100% sumy uvedenej v súpise a
to podielovému spoluvlastníkovi predmetných nehnuteľností Ing. Mariánovi Vraždovi, nar. 21.03.1956, bydliskom K.
Šmidkeho 2650/14, 911 08.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z.)
Okresný súd Trenčín dňa 6.9.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K020868
Spisová značka: 40NcKR/8/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Trnovec, nar. 17.11.1978, bydliskom Považská
Teplá 371, 017 05 Považská Bystrica, občan Slovenskej republiky, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Navrhovateľ Jozef Trnovec, nar. 17.11.1978, bydliskom Považská Teplá 371, 017 05 Považská Bystrica sa v y z ý v
a , aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia opravil a doplnil neúplné podanie zo dňa 10.12.2014 označené
ako „Návrh na oddlženie v zmysle ust. § 167 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a rešrukturalizácii“, ktoré bolo
doručené tunajšiemu súdu dňa 10.12.2014 a je vedené pod sp. zn. 40NcKR/8/2014 nasledovne:
je potrebné upraviť návrh takým spôsobom, aby obsahoval rozsah uspokojenia veriteľov v období 3
rokov, a teda je potrebné presne špecifikovať sumu a zdroj peňažných prostriedkov, ktoré dlžník vždy na konci
každého skúšobného roka poskytne správcovi na čiastočné uspokojenie jeho záväzkov,
v návrhu je tiež potrebné uviesť, navrhovateľov aktuálny osobný stav
(slobodný/ženatý/rozvedený/vdovec), počet a výšku vyživovacích povinností,
k návrhu je potrebné priložiť všetky listinné dôkazy, preukazujúce tvrdenia navrhovateľa, a to najmä
potvrdenie o príjme od zamestnávateľa za uplynulý kalendárny rok a za posledný mesiac.
ak je to možné, je potrebné uviesť svoje telefónne číslo, resp. elektronickú adresu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie

nie

je prípustné.

Okresný súd Trenčín dňa 6.9.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, 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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Deň vydania: 12.09.2016

K020869
Spisová značka: 40NcKR/11/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. Peter Mosný, nar. 30.06.1965, bydliskom
Trnovská 669/2A, 907 01 Myjava, štátny občan Slovenskej republiky, o návrhu na povolenie oddlženia zo dňa
22.12.2015, takto
rozhodol
Súd návrh dlžníka: Ing. Peter Mosný, nar. 30.06.1965, bydliskom Trnovská 669/2A, 907 01 Myjava zo dňa
22.12.2015 doručený súdu dňa 28.12.2015 na povolenie oddlženia z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný súd Trenčín písomne v
dvoch vyhotoveniach (§ 167 ods. 5 ZKR).
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 § 365 zákona
č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh § 127 ods. 1 a 2, § 363
zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 6.9.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K020870
Spisová značka: 40NcKR/1/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Vydrnák, nar. 21.07.1980, bydliskom Mierové
námestie 83/55, 914 41 Nemšová, občan Slovenskej republiky, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Navrhovateľ Jozef Vydrnák, nar. 21.07.1980, bydliskom Mierové námestie 83/55, 914 41 Nemšová sa v y z ý v a ,
aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia opravil a doplnil neúplné podanie zo dňa 05.01.2015 doručené
tunajšiemu súdu dňa 07.01.2015 a je vedené pod sp. zn. 40NcKR/1/2015 nasledovne:
je potrebné upraviť návrh takým spôsobom, aby obsahoval rozsah uspokojenia veriteľov v období 3
rokov, a teda je potrebné presne špecifikovať sumu a zdroj peňažných prostriedkov, ktoré dlžník vždy na konci
každého skúšobného roka poskytne správcovi na čiastočné uspokojenie jeho záväzkov,
v návrhu je tiež potrebné uviesť, navrhovateľov aktuálny osobný stav
(slobodný/ženatý/rozvedený/vdovec), počet a výšku vyživovacích povinností,
k návrhu je potrebné priložiť všetky listinné dôkazy, preukazujúce tvrdenia navrhovateľa, a to najmä
potvrdenie o príjme od zamestnávateľa za uplynulý kalendárny rok a za posledný mesiac.
ak je to možné, je potrebné uviesť svoje telefónne číslo, resp. elektronickú adresu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
Okresný súd Trenčín dňa 6.9.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K020871
Spisová značka: 2R/2/2016
Okresný súd Žilina, v právnej veci začatého reštrukturalizačného konania dlžníka: Cestné a stavebné mechanizmy
Tisovec a.s., so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie,
takto
rozhodol
I. P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s., so sídlom Kragujevská 12,
010 01 Žilina, IČO: 31 561 888
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01
Žilina.
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

III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky na
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predpísanom tlačive k sp. zn. 2R/2/2016 v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie. Na prihlášky, ktoré
nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, prípadne budú doručené po lehote sa v reštrukturalizácii neprihliada.

I.
P o v o ľ uvestník
j e reštrukturalizáciu
dlžníka: Cestné
a stavebné
mechanizmy Tisovec a.s., so sídlom
Kragujevská
12,
Obchodný
175/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
12.09.2016
010 01 Žilina, IČO: 31 561 888
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01
Žilina.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive k sp. zn. 2R/2/2016 v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie. Na prihlášky, ktoré
nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, prípadne budú doručené po lehote sa v reštrukturalizácii neprihliada.
IV. U r č u j e, že súhlasu správcu počas reštrukturalizácie podliehajú nasledovné právne úkony dlžníka:
·
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa,
ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania
alebo jeho činnosti), ďalej
·
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby
·
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
·
prevod, prenájom alebo založenie nehnuteľnosti alebo iného majetku vo vlastníctve dlžníka, prípadne
ich zaťaženie iným vecným bremenom
·
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov
·
vykonanie právneho úkonu smerujúceho k uznaniu záväzku dlžníkom alebo k vzniku ručiteľského
záväzku dlžníka
·
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenou treťou osobou
·
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, t.j.
bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého základe dlžník poskytne alebo sa
zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe
získa alebo má získať
·
vyradenie majetku dlžníka
·
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok
·
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote viac
ako 3.000,- eur,
·
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka v hodnote prevyšujúcej 3.000,- eur alebo jeho viaceré
peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu šiestich mesiacov v hodnote prevyšujúcej 6.000,- eur
·
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie dlžníka alebo záväzok
dlžníka strpieť určitú činnosť alebo záväzok dlžníka zdržať sa určitej činnosti po dobu viac ako troch mesiacov
·
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií
·
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom
·
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky
·
vykonanie jednostranného právneho úkonu alebo uzavretie dvojstranných alebo viacstranných
právnych úkonov, na základe ktorých by dlžníkovi vznikla iná povinnosť peňažného alebo nepeňažného plnenia v
dôsledku nesplnenia svojho záväzku riadne a včas ako právna povinnosť vyplývajúca z kogentných ustanovení
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv ratifikovaných a vyhlásených spôsobom
ustanoveným zákonom
·
úpravy platov a pracovných zmlúv, odmeny a prémie vedúcich zamestnancov, vznik nových
pracovnoprávnych vzťahov
·
služobné cesty s predpokladanými nákladmi nad 500,- eur
·
vystavovanie, avalovanie zmeniek a iných cenných papierov, nadobúdanie a prevod cenných papierov,
prijímanie a vydávanie ručení a iných garancií
·
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ustanovenia § 124 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z., vrátenie uznania záväzku pred súdom v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu o povolení reštrukturalizácie informovať známych veriteľov
dlžníka: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s., so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888,
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Účastník reštrukturalizačného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na
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V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje,
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Účastník reštrukturalizačného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR)
/.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje,
podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku
/.
Povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. /§ 118 ods. 1 ZKR/. Za zverejnené sa uznesenie o
povolení reštrukturalizácie považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku /§ 199 ods. 9 ZKR/.
Ak ZKR neustanovuje inak, reštrukturalizácia bráni tomu, aby sa na toho istého dlžníka začalo alebo prebiehalo
konkurzné konania; ak počas reštrukturalizácie dôjde na súd návrh na vyhlásenie konkurzu, súd návrh na vyhlásenie
konkurzu uznesením odmietne /§ 118 ods. 2 ZKR/.
Ak ZKR neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorým
spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a
včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného
plánu súdom zaniká. /§ 120 ods. 1 ZKR/.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihlášku spolu s prílohami podáva
veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie. Prihláška musí byť doručená správcovi do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa v reštrukturalizácii neprihliada /§ 121 ods. 1 ZKR/.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 121 ods. 1 v spojení s § 28 ods. 6 ZKR/. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom
vestníku /§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis /vzor tlačiva je uvedený vo vyhláške Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor tlačiva je dostupný aj na internete:
www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk> /.
Ak prihláška neobsahuje údaje uvedené predchádzajúcom odseku, nie je podaná na predpísanom tlačive, na
prihlášku sa v reštrukturalizácii neprihliada /§ 122 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 1 ZKR/.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 122 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 6 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku (§122 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 122 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 2 ZKR).
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len
do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok /§ 122 ods. 2 ZKR/.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky /§ 122 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 3 ZKR/.
Ako podmienenú pohľadávku je potrebné prihlásiť aj nároky ručiteľov, spoludlžníkov alebo iných osôb, ktorým
vznikne po začatí reštrukturalizačného konania pohľadávka voči dlžníkovi, ak budú za neho plniť záväzok, ktorý
vznikol pred začatím reštrukturalizačného konania. Tieto nároky musia byť v reštrukturalizácii uplatnené prihláškou
ako podmienené pohľadávky, inak v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká právo vymáhať
tieto nároky voči dlžníkovi (§ 120 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 122 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. 8a) Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. (§ 122 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 122 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 8 ZKR).
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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bankou alebo Národnou bankou Slovenska. 8a) Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. (§ 122 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ,
ktorývestník
nemá na
území Slovenskej republiky
bydlisko
alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, 12.09.2016
je povinný
Obchodný
175/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 122 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 8 ZKR).
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Okresný súd Žilina dňa 5.9.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K020872
Spisová značka: 5K/3/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: MORUS KALMAY
VINOHRADNÍCTVO VINÁRSTVO, s. r. o., so sídlom Malé Tatry 6060/20, 034 05 Ružomberok, IČO: 36803529,
právne zastúpený advokátskou kanceláriou: JANČI & Partners s.r.o., Belopotockého 720/2, 031 01 Liptovský
Mikuláš, IČO: 47 258 748, na návrh navrhovateľa - veriteľa: SPINN, s.r.o., so sídlom Laziny 603/17, 034 01
Ružomberok, IČO: 36396401, právne zastúpený advokátom: JUDr. Daniel Grigeľ, so sídlom Radlinského 2, 811 07
Bratislava, IČO: 42 262 828, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie z dôvodu osvedčenia platobnej schopnosti dlžníka.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné. Odvolanie je oprávnený podať účastník konkurzného konania, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na
Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Žilina dňa 5.9.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K020873
Spisová značka: 3K/19/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Adamus, nar. 1.9.1968, bytom
A. Bernoláka 31, 010 01 Žilina, správcom ktorého je BMK Konkurz, k.s., so sídlom kancelárie A. Kmeťa 19, 010 01
Žilina, v časti o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
Návrh správcu na uznanie konkurzu za malý z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 6.9.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K020874
Spisová značka: 3K/19/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Adamus, nar.
1.9.1968, bytom A. Bernoláka 31, 010 01 Žilina, správcom ktorého je BMK Konkurz, k.s., so sídlom kancelárie A.
Kmeťa 19, 010 01 Žilina takto
rozhodol
Určuje správcovci BMK Konkurz, k.s., so sídlom kancelárie A. Kmeťa 19, 010 01 Žilina paušálnu odmenu za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške 663,88 eura.
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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Určuje správcovci BMK Konkurz, k.s., so sídlom kancelárie A. Kmeťa 19, 010 01 Žilina paušálnu odmenu za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 6.9.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K020875
Spisová značka: 6K/11/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: FRAMOD s.r.o., so sídlom: Nám.
Slobody 1476/12, 034 01 Ružomberok, IČO: 46 868 968, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: FRAMOD s.r.o., so sídlom: Nám. Slobody 1476/12, 034 01
Ružomberok, IČO: 46 868 968.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Marta Bojo Vevurková, so sídlom kancelárie: ul. Mieru 312/13, 029 01
Námestovo.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina k sp. zn.
6K/11/2016. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
IV. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka: FRAMOD s.r.o., so
sídlom: Nám. Slobody 1476/12, 034 01 Ružomberok, IČO: 46 868 968, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v
zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje,
podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku
/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom /§ 23 ods. 1 ZKR/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
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vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
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bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 1, 2. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol
inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku
v základnej
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate /§ 28 ods. 7, 8 ZKR/.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Žilina dňa 5.9.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K020876
Spisová značka: 3K/27/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alena Sabadošová - SAFED, s miestom
podnikania M. Jankolu 5321/7, 036 01 Martin, IČO: 41 951 832, správcom ktorého je: JUDr. Gabriela Bírošová, so
sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, v časti o návrhu navrhovateľa JUDr. Róbert Hipp, nar.
19.12.1972, bytom Čingov 820/57, 951 31 Močenok na vstup do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa: JUDr. Róbert Hipp, nar. 19.12.1972, bytom Čingov 820/57, 951 31 Močenok do
Ministerstvo
č. 200/2011
Z. z.17,
o Obchodnom
vestníku
konkurzného Vydáva
konania
namiestospravodlivosti
pôvodnéhoSlovenskej
veriteľa republiky
- JUDr. podľa
Jozefzákona
Kadúch,
Chotárna
010 01 Žilina,
v rozsahu
a doplnení
zákonov
na svojom
webovom zozname
sídle: www.justice.gov.sk
postúpenej pohľadávkya vo zmene
celkovej
výške niektorých
160,69 eur,
vedenej
v konečnom
pohľadávok pod poradovým
číslom 10/J/1.
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P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa: JUDr. Róbert Hipp, nar. 19.12.1972, bytom Čingov 820/57, 951 31 Močenok do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - JUDr. Jozef Kadúch, Chotárna 17, 010 01 Žilina, v rozsahu
postúpenej pohľadávky v celkovej výške 160,69 eur, vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 10/J/1.
Veriteľovi - JUDr. Jozef Kadúch, Chotárna 17, 010 01 Žilina zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí
právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania, v rozsahu
postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Žilina dňa 6.9.2016
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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K020877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Berešíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cífer 31, 919 43 Cífer
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/24/2014 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/24/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1/ Iná majetková hodnota
Peňažná hotovosť ako majetok úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ods .1 písm. a) ZKR.
Súpisová hodnota: 2000,00 EUR.

2/Iná majetková hodnota
Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v zmysle uznesenia
Okresného sdúdu Trnava, sp.zn. 25K/24/2014-61 zo dňa 23.02.2015.
Súpisová hodnota: 663,88 EUR.

JUDr. Štefan Dostál, správca

K020878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Kulifaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1442/26, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/18/2016 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, správca konkurznej podstaty úpadcu: Marián Kulifa, Komenského 1442/26,, 900 01 Modra
dátum narodenia: 20.02.1972 , v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/18/2016 , v
zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrná prihláška pohľadávok veriteľa: BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Karadžičova 2, Bratislava IČO:47258713 . Pohľadávka veriteľa, ktorá vznikla
na základe:
zmluva o spotrebiteľskom revolvingovom úvere a vydaní kreditnej karty z dňa 7.9.2014,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zmluva o spotrebiteľskom úvere zo dňa 2.1.2015,
Zmluva o spotrebiteľskom úvere zo dňa 12.7.2015.
Celková prihlásená suma vrátane príslušenstva: 11160,81 €, poradie: Iná pohľadávka, bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, správca

K020879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Žembera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľuda Zúbka 3167/13, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2014/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov
Správca úpadcu, Mário Žembera, v konkurze, nar. 10. 10. 1972, bytom: Ľuda Zúbka 3167/13, 841 01 Bratislava,
sp. zn. 2K/7/2014, po splnení predpokladov na vypracovanie konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov v
zmysle § 101 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ,,ZoKR“) a § 49
vyhl. MS SR č. 665/2005 Z.z., a to : úplné speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu zapísaného do súpisu
všeobecnej podstaty, neprebiehajúce žiadne spory o určenie popretých pohľadávok a neprebiehajúce spory, ktorými
by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, predkladá nezabezpečeným veriteľom návrh konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre uspokojenie oprávnených pohľadávok nezabezpečených veriteľov.
V zmysle § 101 ods. 1 ZoKR vyzýva zástupcu veriteľov na jeho schválenie alebo podanie odôvodnených
námietok v lehote 15 dní. Lehota začína plynúť od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
V predchádzajúcom čiastkovom rozvrhu zo všeobecnej podstaty bola rozvrhnutá suma získaných výťažkov
všeobecnej podstaty vo výške 13 296,59 Eur. Po odrátaní pohľadávok proti všeobecnej podstate vo výške 1 972,50
Eur tvorí výťažok dosiahnutý speňažením na rozdelenie, uspokojenie oprávnených nezabezpečených veriteľov
sumu 11 324,09 Eur.
Konečný rozvrh výťažku na schválenie : výťažok dosiahnutý speňažením majetku sumu vo výške 10 631,70 Eur.
Po odrátaní pohľadávok proti všeobecnej podstate vo výške 1 495,78 Eur tvorí výťažok určený na uspokojenie pre
veriteľov sumu 9 135,92 Eur.
V Bratislave dňa 5. 9. 2016
JUDr. Margita Hrivňáková, správca

K020880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mráz Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Mičiná 211, 974 01 Horná Mičiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/46/2016 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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

49

Obchodný vestník 175/2016
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.09.2016

Okresný súd Banská Bystrica
4K/46/2016
Iné zverejnenie

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom kancelárie: Stráž 223, 960 01 Zvolen ako správca úpadcu: Tomáš Mráz, nar.:
14.02.1975, bytom Horná Mičiná 211, 974 01 Horná Mičiná v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN SK67 0900 0000 0051 1790 6298 BIC:
GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K020881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Václavů, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhora 26, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 876 735
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
Podzávoz 302, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/12/2015 S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/12/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášok pohľadávok veriteľov doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:
1.

veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina

Pohľadávka č. 1. vo výške 960,00 EUR, z toho istina vo výške 960,00€ EUR,
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Daň z príjmov právnickej osoby – daňová povinnosť na dani z príjmov
právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2015 na základe elektronicky podaného daňového priznania č.
6/04186998/2016 zo dňa 23.03.2016
V Čadci, dňa 07.09.2016
Imrich Šimulák, správca

K020882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Václavů, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhora 26, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 876 735
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
Podzávoz 302, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/12/2015 S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
1K/12/2015
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Iné zverejnenie

V zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášok pohľadávok veriteľov doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

Veriteľ
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
1. Právny
dôvod
vzniku
pohľadávky
Pohľadávka predstavuje náhradu trov exekúcie, ktoré vznikli pri zastavení exekúcie z dôvodu vyhlásenia konkurzu na
majetok povinného (úpadcu) vedenej pred súdnym exekútorom JUDr. Marián Janec, Exekútorský úrad so sídlom Žilina,
pod č. k.: EX 2563/2013 a na Okresnom súde Ružomberok pod č. k.: 3Er/1321/2013 vo výške 49,40 Eur na základe
Uznesenia Okresného súdu Ružomberok zo dňa 13. 04. 2016 sp. zn. 3Er/1321/2013-10. Na základe faktúry č. VF161348
bola suma v uvedenej výške uhradená na účet súdneho exekútora dňa 16. 08. 2016.
2.
Právny
dôvod
vzniku
pohľadávky

Suma
pohľadávok
vrátane
príslušenstiev
Prihláška
doručená dňa

Pohľadávka predstavuje náhradu trov exekúcie, ktoré vznikli pri zastavení exekúcie z dôvodu vyhlásenia konkurzu na
majetok povinného (úpadcu) vedenej pred súdnym exekútorom JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD., Exekútorský úrad so
sídlom Ružomberok, pod č.k.: EX 420/2011 a na Okresnom súde Ružomberok pod č. k.: 7Er/191/2011 vo výške 51,47 Eur
na základe Uznesenia Okresného súdu Ružomberok zo dňa 15. 04. 2016 sp. zn.: 7Er/191/2011-22. Na základe faktúry č.
16411981 bola suma v uvedenej výške uhradená na účet súdneho exekútora dňa 16. 08. 2016.

100,87 €
06. 09. 2016

V Čadci dňa 07. 09. 2016
Imrich Šimulák - správca

K020883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELTECO, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 321 919
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 Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/8/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Eva Plichtová PhD., reštrukturalizačný správca dlžíka Elteco, a.s., so sídlom Sládkovičova 37/A, 974 05
Banská Bystrica, IČO: 17 321 719 týmto v zmysle § 85 ods.2 ZoKR oznamuje, že v konaní 4R/8/2016 je možné do
správcovského spisu nahliadať v kancelárii správcu na adrese Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín počas
pracovných dní , v úradných hodinách od 8:00 do 14:00 hod. Termín nahliadania je potrebné vopred dohodnúť na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pracovných dní , v úradných hodinách od 8:00 do 14:00 hod. Termín nahliadania je potrebné vopred dohodnúť na
tel.č. 0911 732 745, prípadne emailom na adrese plichtova.pravo@gmail.com.
JUDr.Eva Plichtová, PhD

K020884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Bitter BICOMP
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
F. Rákócziho 1780/35, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 427 591
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/6/2016 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/6/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava,
správca úpadcu – Imrich Bitter BICOMP, s miestom podnikania F. Rákócziho 1780/35, 943 01 Štúrovo, IČO: 14 427
591, oznamuje, že do príslušného správcovského spisu je možné nahliadať v hore uvedenej kancelárii správcu, a to
v pracovných dňoch počas úradných hodín (pondelok – piatok: od 09:00 do 12:00 a od 13:30 do 16:30). Je potrebné
dohodnúť si termín vopred na tel. č. 02/5949 0650 alebo e-mailom: mbizon@bizon.sk.
V Bratislave dňa 07.09.2016
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K020885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NEMKON spol. s r.o. Michalovce v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 54, 072 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 664 377
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26K/31/2016-S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/31/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Roman Zajac, správca konkurznej podstaty úpadcu: NEMKON spol. s r.o. Michalovce v likvidácii, so
sídlom Fraňa Kráľa 54, 072 01 Michalovce, IČO: 31 664 377, oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves, v úradných hodinách počas
pracovných dní od 8,00 hod - 12,00 hod a od 13,00 hod - 15,00 hod. Termín je vhodné vopred si dohodnúť na tel. č.:
0903 612 563.
Právo nahliadať do spisu majú osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné v trestnom
konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis.
JUDr. Roman Zajac
správca
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K020886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NEMKON spol. s r.o. Michalovce v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 54, 072 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 664 377
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26K/31/2016-S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/31/2016
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: NEMKON spol. s r.o.
Michalovce v likvidácii, so sídlom Fraňa Kráľa 54, 072 01 Michalovce, IČO: 31 664 377 (ďalej aj ako len „Úpadca“),
Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, spis. zn.: 26K/31/2016 zo dňa 24.08.2016, bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu a tým istým uznesením ustanovil JUDr. Romana Zajaca, so sídlom kancelárie Letná č.
80, 052 01 Spišská Nová Ves do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku SR č.: OV 168/2016 zo dňa 31.08.2016.
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
Košice I, proc. no. 26K/31/2016, dated on 24th August 2016 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor´s assets: NEMKON spol. s r.o. Michalovce v likvidácii, Fraňa Kráľa 54, 072 01 Michalovce, company
identification No.: 31 664 377, Slovak republic; and by this resolution as well the function of bankruptcy
trustee was appointed by JUDr. Roman Zajac, Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovak Republic. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 168/2016
dated on 31st August 2016.

Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 01.09.2016. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I has become valid on 1th September 2016. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Roman Zajac,
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na
Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice, Slovenská republika, spis. zn. 26K/31/2016.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Roman Zajac, Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims
in one original also to the Okresný súd Košice I (District Court Košice I), Štúrova 29, 041 60 Košice, Slovak
Republic, to the proc. no. 26K/31/2016.

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom
tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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The registration 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 Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the
interests, and the interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special
registration form, which has to be dated and signed by creditor. The registration form can be found on the
website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.

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. Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. 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 a ustanovenie zástupcu
písomne oznámi správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim. 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 and noted to the
bankruptcy trustee. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim
has to be added otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the
bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim
however the creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the
lodged claims. Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.
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Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Košice, 5th September 2016
JUDr. Roman Zajac
správca úpadcu / debtor´s trustee,

K020887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AB technology s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 57, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 752 237
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2012 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2012
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: AB technology s.r.o. Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Trenčianska 57, 821 09 Bratislava IČO/ Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 752 237 Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 3K/23/2012 S 1433
k sp. zn.: 3K/23/2012

Druh podania: Pripísanie poznámky o spornom zápise

Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľný majetok:
2 ks čerpadlá
rok výroby: 2010
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miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 222 530,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 222 530,00 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
technologické zariadenie
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 338 912,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 338 912,00 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti
Hnuteľný majetok:
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technologické zariadenie
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 379 848,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 379 848,00 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
technológia - prvovýroba
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 469 871,50
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 469 871,50 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
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predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
čerpadlo
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 333 795,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 333 795,00 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
technológia – adjustácia
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 333 795,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 333 795,00 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
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nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
nahr. spojovací mat. k techn. adjustácia
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 952,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 952,00 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
technológia navažovania I
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 511 462,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 511 462,00 EUR
poznámka:

sporný
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poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
technológia navažovania II
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 723 222,50
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 723 222,50 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
technológia rozvodu vzduchu
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 339 649,80
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Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 339 649,80 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
spojovací materiál pre technológia
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 95 342,80
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 95 342,80 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
potrubné trasy
rok výroby: 2010
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miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 442 739,50
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 442 739,50 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
technológia - pleťové vody
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 445 857,30
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 445 857,30 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti
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Hnuteľný majetok:
technológia – mlieka
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 501 347,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 501 347,00 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
spojovací materiál pre technológie
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 123 587,45
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 123 587,45 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
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

63

Obchodný vestník 175/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.09.2016

rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
potrubné trasy
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 326 797,80
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 326 797,80 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
spojovací mat. – technologie
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 35 521,50
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 35 521,50 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
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AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
materiál- tesnenie- technológie
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 16 927,75
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 16 927,75 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
potrubné trasy
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 62 784,40
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 62 784,40 EUR
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poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
klampiarsky materiál - technológie
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 52 455,20
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 52 455,20 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
spojovací materiál
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
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stav opotrebovanosti: použitá
suma: 37 996,70
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 37 996,70 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
pozinkovane plechy
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 29 478,68
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 29 478,68 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
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dopravnikove pasy
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 95 497,50
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 95 497,50 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
doplnok technológie navažovania I
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 78 099,70
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 78 099,70 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
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predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
klampiarky materiál
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 32 915,40
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 32 915,40 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

Hnuteľný majetok:
doplnok technológie navazovania II
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 61 189,80
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 61 189,80 EUR
poznámka:
sporný
zápis
osoba v prospech ktorej svedčí sporný zápis: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., IČO: 36 349 798, sídlo Visolaje 148,
018
61
Visolaje,
zápis:
OR
OS
Trenčín,
odd.
Sro,
vl.
č.
16274/R
dôvody sporného zápisu: uplatnenie práva na vylúčenie majetku zo súpisu podľa ust. § 78 ods. 3 ZKR spoločnosťou
AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť AB Cosmetics Slovakia, s.r.o. vlastní hnuteľné veci
(technologické zariadenia) nachádzajúce sa v rovnakom objekte, ako sa má nachádzať majetok v súpise, ktoré veci
nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
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nadobudla na základe kúpnej zmluvy v roku 2011, dňa 15.06.2016 došlo k obhliadke hnuteľných vecí, ktorá zistila
zásadné rozpory týkajúce sa rozlíšenia, resp. identifikácie vecí zapísaných v podstate úpadcu (de facto nedošlo
k žiadnej identifikácii hnuteľných vecí podľa súpisu podstaty úpadcu) od jednoznačne identifikovaných vecí vo
vlastníctve AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu sa nezhodujú s vecami vo
vlastníctve spoločnosti AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., ani označením veci, ani v konkurznej podstate evidovaným
rokom výroby týchto vecí, hnuteľné veci evidované v podstate úpadcu vôbec neexistujú, ich zaradeniu do podstaty
predchádzalo vyhlásenie štatutára úpadcu, ktoré malo byť uskutočnené na základe evidencie úpadcu, ktorá
nezodpovedala skutočnosti

K020888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bálint ENTER PLUS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 23, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 908 129
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/43/2014 s 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/43/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina,
IČO: 36 403 008, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 1:
pohľadávka č. 1 v celkovej výške 11,40 Eur.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K020889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Brontvaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 263/10, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/23/2015/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/23/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 10.530,11 €
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Celková suma pohľadávok proti podstate: 2.670,71 €
Poučenie správcu:
V zmysle § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov určujem
zástupcovi veriteľov UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, Bratislava 814 99, IČO: 35 730 978, lehotu 15
dní na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, ktorá začína plynúť odo dňa
zverejnenia v Obchodnom vestníku. V uvedenej lehote môžu nezabezpečení veritelia požiadať zástupcu veriteľov,
aby proti návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov uplatnil odôvodnené námietky.
JUDr. Radovan Birka, správca

K020890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Mária Godovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska Turná 31, 913 21 Trenčianska Turná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/43/2016 - S 41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/43/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM
Invitation to lodge a claim for foreign creditor
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.5.2000 oznamujem, že na majetok
úpadcu, Mgr. Mária Godovičová, nar. 20.8.1970, 913 21 Trenčianska Turná 31, bol Uznesením Okresného súdu
Trenčín sp. zn. 38K/43/2016 zo dňa 24.8.2016 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola stanovená JUDr. Otília
Prachařová, Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 168/2016 dňa 31.8.2016, právoplatnosť nadobudlo
dňa 1.9.2016. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods. 1 ZKR).
Veritelia úpadcu sú oprávnení v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky prihláškou v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Otília Prachařová, Centrum I 57/132, 018 41
Dubnica nad Váhom, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Trenčín
(§ 28 ods. 2 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky (s rozdelením na istinu
a príslušenstvo), f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky
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V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa na majetok úpadcu.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§28 ods. 3
ZKR).
Ak si veriteľ zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa
v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata
v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti
podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8
ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v mene Euro.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko, 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).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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 zo dňa 29. mája
2000.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29th May 2000,
as the trustee of bankrupt Mgr. Mária Godovičová, born 20.8.1970, 913 21 Trenčianska Turná 31 (onwards only
„bankrupt“) our duty is to inform you, that the District Court in Trenčín No. 38K/43/2016 dated 24th August 2016.
This resolution of the District Court Trenčín was published in the Comrrtial bulletin No. 168/2016 from 31st August
2016 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Otília Prachařová, Centrum I.
57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom.
This resolution of the District Court in Trenčín became valid on 1st September 2016. This day was declared
bankruptcy.
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
The creditors of the debtor have to register their claims delivering to the trustee in the basic registration period within
45 days from declaring the bankruptcy to the address: JUDr. Otília Prachařová, Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica
nad Váhom, Slovak republic. Creditors shall register their claims in one original also by delivering to the District
Court Trenčín.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c)legal reason of
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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 (the
amount of the principal and the interests), f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy otherwise it will lapse (§ 28 sex.
4 BRA). Each assured claim must be registered separately.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which have to provide information about
the object to which the security is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security.
Creditors, who have claim against the third person, however secured by debtor´s assets, have to register their claim
in bankruptcy proceedings in question.
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§28 sec. 3 BRA).
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).
Claim applies to Euro.
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated acts. 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 (ô 29 sec. 6 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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.

K020891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Bódi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Slobody 764/24, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/46/2015 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/46/2015
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Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca úpadcu: Andrea Bódi, nar. 13.03.1978, bytom Námestie Slobody 764/24, 986 01
Fiľakovo, týmto oznamuje v súlade s § 96 ods. 2) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zostavenie
zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v súlade s § 96 ods. 2) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v úradných hodinách v kancelárii správcu.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 07.09.2016

K020892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INOVEC, spol. s. r. o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čemernianska 90 90, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 452 963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 7K42/2005
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
7K 42/2005
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Správca konkurznej podstaty úpadcu INOVEC, spol. s.r.o., Vranov nad Topľou, Čemernianska 90, Vranov nad
Topľou, IČO: 36 452 963, Ing. Dagmar Prividi, so sídlom Hlavná 25, Košice, v súlade so schváleným plánom
speňaženia v konkurznom konaní sp. zn. 7K 42/2005

Oznamuje, že zrušuje speňažovanie konkurznej podstaty dlžníka INOVEC, spol. s.r.o., Vranov nad Topľou,
Čemernianska 90, Vranov nad Topľou, IČO: 36 452 963, a to predajom mimo dražby podľa §27 Ods. 10 písm. C
ZKV, a to nehnuteľností, ktoré sú zapísané na LV č. 286 k.ú. Skrabské parc. tam uvedené a podpísané v podiele
celku 1/2.

Ing. Dagmar Prividi

K020893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACHILLES, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 714 101
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/56/2014S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/56/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Správca konkurznej podstaty úpadcu ACHILLES, s.r.o. so sídlom Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO:
36 714 101 v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru, oddeleného veriteľa a uznesením Okresného
súdu v Prešove sp. zn. 1K/56/2014-305 zo dňa 02.08.2016 vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku úpadcu
patriaceho do všeobecnej a oddelenej podstaty formou predaja podniku, a to v súlade s § 92 ods. 1 písm. d), v
spojení s § 92 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej
len ZoKR ). Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka. Podnik sa predáva
v stave, v akom stojí a leží a v stave v akom sa v súčasnosti nachádza.
A) Predmetom speňaženia v II. ponukovom kole je podnik úpadcu, jeho veci, pohľadávky, práva a iné majetkové
hodnoty úpadcu. Do speňažovaného majetku nie sú zahrnuté finančné prostriedky úpadcu. Popis majetku úpadcu,
ktorý je predmetom speňažovania bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 38/2015 zo dňa 25.02.2015,
v Obchodnom vestníku č. 208/2015 zo dňa 29.10.2015. Následne došlo k vylúčeniu súpisovej zložky majetku zo
súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 221/2015 zo dňa 18.11.2015, k vylúčeniu
súpisovej zložky majetku zo súpisu oddelenej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 222/2015 zo dňa
19.11.2015, k doplneniu súpisu oddelenej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 222/2015 zo dňa
19.11.2015, k vylúčeniu súpisovej zložky majetku zo súpisu oddelenej podstaty zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 227/2015 zo dňa 26.11.2015, k doplneniu súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 238/2015 zo dňa 11.12.2015, k doplneniu súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 13/2016 zo dňa 21.01.2016 a k vylúčeniu súpisovej zložky majetku zo súpisu oddelenej podstaty
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 82/2016 zo dňa 29.04.2016. So súhlasom zabezpečeného veriteľa došlo
k poníženiu hodnoty pri speňažovaní majetku úpadcu o pohľadávky zapísané do súpisu oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. voči dlžníkom v celkovej výške 460,67 Eur z dôvodu ich
úhrady.
Predmet predaja, ktorý je zapísaný v súpise všeobecnej a oddelenej podstaty je ocenený znaleckým
posudkom č. 13/2015, Doplnkom č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2015 a Doplnkom č. 2 k znaleckému posudku č.
13/2015.
B) Podmienky predaja podniku:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ č.k.: 1K/56/2014 – ZÁVÄZNÁ PONUKA NEOTVÁRAŤ“.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať alebo osobne doručiť na adresu kancelária správcu
konkurznej podstaty JUDr. Jana Čepčeková, správca, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné do 12.10.2016.
Záujemcovia o kúpu podniku sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po predchádzajúcej dohode
so správcom na tel. č. 0915 954 474.
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 iba jednu záväznú ponuku, inak
správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách za podnik úpadcu, ktorá však
nesmie byť nižšia ako 70 % jeho znaleckej hodnoty t.j. 285.097,- EUR.
Zúčastnení záujemcovia – právnické osoby sú povinné v zalepenej obálke doložiť originál výpisu z
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, prípadne jeho notársky overenú fotokópiu.
Zúčastnení záujemcovia – fyzické osoby – podnikateľ sú povinné v zalepenej obálke doložiť fotokópiu
preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
Záujemca – nepodnikajúca fyzická osoba predloží fotokópiu preukazu totožnosti.
Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom, v prípade
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby štatutárnym orgánom záujemcu, spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného alebo iného
registra.
Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť doklad preukazujúci zloženie 30% z ponúkanej
kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu a taktiež aj doklad preukazujúci dostatok finančných prostriedkov na
doplatenie zostatku ponúknutej kúpnej ceny. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 30% musí byt
pripísaná v prospech účtu správcu vedený v ČSOB, a.s. pobočka Humenné, č. ú.: IBAN: SK52 7500 0000 0040
2107 3485, BIC: CEKOSKBX najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk ( t.j.
12.10.2016 ).
Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá
žiadne záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený.
Z ponukového kola sú vylúčené blízke osoby úpadcu, úpadca, resp. právnická osoba, v ktorej má úpadca alebo
niektorá z blízkych osôb úpadcu majetkovú účasť. Záujemcovia sú ďalej povinný doložiť čestné vyhlásenie, že
záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom v ktorom bude výslovne uvedená
povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej
pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by
zmluvu o predaji podniku v určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel alebo zmluvu
neuzavrie správca z dôvodu nezaplatenia doplatku kúpnej ceny riadne a včas týmto záujemcom.
Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť číslo bankového účtu na ktorý je správca povinný
neúspešným záujemcom vrátiť zloženú zálohu alebo na ktorý sa ma záujemcom vrátiť zložená záloha v prípade
zrušenia ponukového konania zo strany správcu.
Účastníkovi, ktorého návrh bude označený ako najvýhodnejší sa uhradená záloha započíta na kúpnu
cenu v prípade uskutočnenia predaja podniku.
V prípade odmietnutia podpisu zmluvy, prípadne nesplnenia zmluvných podmienok uhradená záloha
prepadne v prospech konkurznej podstaty.
Otváranie obálok s návrhmi kúpnej ceny sa uskutoční v kancelárii správcu za prítomnosti predsedu
veriteľského výboru a oddeleného veriteľa o čom bude spísaná zápisnica. Ponukové konanie vyhodnotí správca do
3 kalendárnych dní odo dňa otvárania obálok.
Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje či bola podaná včas, či obsahuje stanovené
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady.
Za najvýhodnejší návrh správca vyberie návrh na kúpu podniku s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
Správca predloží príslušnému orgánu víťaznú ponuku na schválenie do 3 kalendárnych dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania. Veriteľ OTP Banka schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú
ponuku a písomne o tom informuje správcu do 10 dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že
lehota uvedená v predchádzajúcej vete márne uplynie, má sa za to, že príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku
schvaľuje. Úspešným uchádzačom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšie
podmienky z hľadiska kúpnej ceny, pričom v prípade rovnocenných ponúk budú vyzvaní záujemcovia, ktorí predložili
najvyššie rovnocenné ponuky na prípadné doplnenie ponuky.
Záujemcu, ktorého víťazná ponuka bola schválená zabezpečeným veriteľom OTP Banka Slovensko, a.s.
a Daňovým úradom Prešov v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s. ako oddeleným veriteľom a predsedom
veriteľského výboru, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o predaji podniku pod podmienkou, že kúpnu cenu
zaplatí pred podpisom zmluvy o predaji podniku. Ak záujemca, ktorého víťazná ponuka bola schválená
zabezpečeným veriteľom v lehote určenej správcom nedoplatí kúpnu cenu alebo v lehote určenej správcom
neuzavrie zmluvu o predaji podniku, na víťaznú ponuku schválenú zabezpečeným veriteľom sa neprihliada. Zmluva
o predaji podniku musí byť uzatvorená do 10 dní od doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi. Oddelený veriteľ
si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek ponuku. Predložená ponuka podlieha schváleniu OTP Banky Slovensko,
a.s. ako oddelenému veriteľovi a Daňovému úradu Prešov v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s. ako
oddelenému veriteľovi a predsedovi veriteľského výboru.
Správca oznámi úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia. Oznámenie úspešnému
záujemcovi je súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na doplatenie zostatku kúpnej ceny a
podpísanie zmluvy o predaji podniku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Úspešný záujemca je povinný zaplatiť zostatok kúpnej ceny znížený o zálohu predávajúcemu na jeho účet
tak, aby bol celkový zostatok kúpnej ceny pripísaný na účet predávajúceho najneskôr pred podpisom zmluvy o
predaji podniku.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K020894
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 s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

VYHODNOTENIE 1.OPAKOVANÉHO KOLA DRAŽBY (CELKOVO II.KOLA DRAŽBY) nehnuteľného majetku
zapísaného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
JUDr. Marek Ďuran, správca, so sídlom: Štefánikova 34, 949 01 Nitra, správca úpadcu Ladislav Pálinkáš, nar.
25.10.1977, bytom Jesenského 83/59, 943 01 Štúrovo, spisová značka: 32K/77/2015, konštatuje, že ukončil I.
opakované kolo dražby (celkovo II. kolo dražby) nehnuteľného majetku zapísaného do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31335004 evidovaného nasledovne:
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v kat. úz. Štúrovo, obec Štúrovo, okres Nové Zámky zapísaná na LV č. 4606
ako:
·
·
·

parcela registra „C“, číslo parcely 3468/1, druh: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 213 m2,
stavba (popis stavby: BYTOVÝ DOM) so súpisným číslom 83 na parcele registra „C“ číslo 3468/1,
byt č. 5 na 2. poschodí vo vchode č. 59, spoluvlastnícky podiel: 1/1, podiel priestoru na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 8275/55689

Uvedená nehnuteľnosť zapísaná do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. 29/2016 zo dňa 12.02.2016 a opätovné stanovenie hodnoty predmetného nehnuteľného majetku bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 111/2016 zo dňa 09.06.2016.
Oznámenie o vyhlásení I. opakovaného kola dražby (celkovo II. kola dražby) bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku č. 147/2016 pod značkou K017750 dňa 01.08.2016, v regionálnej tlači v periodiku COOL s dátumom
vydania 07/2016, vyvesením oznámenia o I. opakovanom kole dražby na úradnej tabuli Mestského úradu Štúrovo
a na obvyklom mieste v spoločných priestoroch bytového domu, kde sa predmet dražby nachádza.
Dražobnú zábezpeku zložil jeden záujemca, ktorý sa aj dražby zúčastnil. Avšak neurobil ani najnižšie podanie, preto
bola dražba ukončená. Správca vyhodnocuje I. opakované kolo dražby (celkovo II. kolo dražby)
nehnuteľného majetku zapísaného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa,
a.s. ako neúspešné.

V Nitre, dňa 07.09.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca
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K020895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PAZÚRIK, a. s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Moravská 680/1, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 317 837
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/66/2011 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/66/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA:
Správca úpadcu PAZÚRIK, a.s., Ul. Moravská 680/1, 020 01 Púchov, IČO: 36 317 837, JUDr. Peter Frajt
vyhlasuje v súlade s ustanovením § 92 ods. 1/ písm. d/ zákona 7/2005 Z.z. ponukové konanie na speňaženie
pohľadávky úpadcu voči Ing. Viktorovi Veteškovi, nar. 24.11.1950, bytom Obrancov Mieru 1156/19, 020 02
Púchov vo výške 104.069,47 eur s príslušenstvom, vymáhanej v exekučnom konaní vedenom Exekútorským
úradom JUDr. Zora Ferdinandy, Štefánikova 6, 040 01 Košice pod číslom EX 2268/2014, v konaní na Okresnom
súde Trenčín pod spisovou značkou 3Er/291/2014 za najvyššiu ponúknutú cenu. PODMIENKY ÚČASTI:
1. Ponuka záujemcu musí byť do kancelárie správcu na ulici M.R.Štefánika 141/13, 01701 Považská Bystrica
doručená v zalepenej obálke s označením "KONKURZ 29K/66/2011-NEOTVÁRAŤ" najneskôr dňa 23.9.2016 do
15,00 hod.
2. Záujemca o kúpu musí zložiť na účet úpadcu vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu SK02 7500 0000 0040 2334 8550
zálohu vo výške minimálne 50 % ponúkanej kúpnej ceny tak, aby bola na účet úpadcu pripísaná najneskôr dňa
22.9.2016. Doklad o jej zložení pripojí k písomnej ponuke.
3. Písomná ponuka musí obsahovať: - ponúkanú kúpnu cenu, lehotu jej zaplatenia, príp. jej zabezpečenie vyhlásenie, že záujemca o kúpu súhlasí s tým, aby v prípade, ak nedoplatí ponúkanú kúpnu cenu v lehote ním
určenej, zložená záloha prepadla v prospech všeobecnej podstaty ako zmluvná pokuta, - číslo účtu, na ktorý má byť
záujemcovi vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní, - k písomnej ponuke záujemca
právnická osoba pripojí výpis z obchodného registra, fyzická osoba - podnikateľ výpis zo živnostenského registra,
fyzická osoba - nepodnikateľ kópiu občianskeho preukazu.
Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky sa nebude prihliadať. Otváranie obálok sa uskutoční
dňa 23.9.2016 o 15.10 hod. v kancelárii správcu. Víťazom ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu a jeho ponuka bude schválená veriteľským výborom. Správca má právo odmietnuť všetky ponuky a
ponukové konanie zopakovať. Podrobnejšie informácie môže záujemca získať na telefónnom čísle správcu
0905907072 alebo v kancelárii správcu na ulici M.R.Štefánika 141/13, Považská Bystrica v pracovných dňoch v
čase od 9,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 16,00 hod.
JUDr. Peter Frajt, správca

K020896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Kozáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalinov 1292, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.7.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/11/2016 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
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Mgr. Lubomír Kadura, správca úpadcu Veronika Kozáková, nar. 19.7.1990, bytom Kalinov 1292, 023 02 Krásno nad
Kysucou týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov úpadcu, ktorá sa bude konať dňa 22.9.2016 o 10:00 v kancelárii
správcu: ul. Republiky 16, 010 01 Žilina s nasledovným programom:

1. Prezentácia veriteľov
2. Otvorenie schôdze veriteľov
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. správa o doterajšej činnosti správcu
6. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

V Žiline dňa 6.9.2016

Mgr. Lubomír Kadura
správca úpadcu Veronika Kozáková

Spisová značka súdneho spisu: 3K/11/2016
Spisová značka správcu: 3K/11/2016 S1317
Sídlo správcu: Republiky 16, 010 01 Žilina

K020897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RIHA Produktion, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 4/A, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 660 372
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/22/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/22/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, značka správcu: S 1131, konkurzný
správca úpadcu RIHA Produktion s.r.o., so sídlom Poľná 4/A, 903 01 Senec, IČO 46 660 372, v súlade s
ustanovením § 34 ods. (2) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto zvoláva
ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 03.10.2016 o 10.00 hod. v priestoroch kancelárie správcu na
adrese: Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava, s nasledovným programom schôdze:
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Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 9:45 hod. Zasadnutie schôdze veriteľov sa začne o 10.00 hod.
1) Právo zúčastniť sa schôdze veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky, dlžník, resp. štatutárny orgán
dlžníka
je
povinný
sa
schôdze
veriteľov
zúčastniť,
2) Pri prezentácii veritelia predložia platný doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra
(informatívny výpis) a 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.
3) 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
10:00
hod.
4) S ohľadom na obmedzené kapacitné možnosti a s cieľom zabezpečiť čo najplynulejší priebeh schôdze žiada
správca veriteľov prihlásených pohľadávok, aby obmedzili počet fyzických osôb, ktoré sa za veriteľa prihlásenej
pohľadávky
majú
záujem
zúčastniť
schôdze,
na
nie
viac
ako
2
osoby.
V prípade zvolenia zástupcu veriteľov sa bude následne konať prvé zasadnutie zástupcu veriteľov a správcu
v zmysle § 38 ods. 1 ZKR.
Prvý správcovský dom, k.s, JUDr. Ján Havlát, zástupca kancelárie

K020898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Futáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 579/105, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2K 24/2016-S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 24/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mário Keleti, ako správca dlžníka Eriky Futákovej, nar. 11.08.1975, bytom SNP 579/105, 965 01 Žiar nad
Hronom oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese ul. Hlavná 36,
Hnúšťa, v pracovných dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. – do 11.30 hod. a od 12.00 hod. – do 15.00 hod.
Žiadosti o zápise do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu,
emailom na adrese: mario.keleti@pmxmail.sk, alebo na telefónnom čísle: 047 542 41 51.
V Hnúšti, dňa 07.09.2016
JUDr. Mário Keleti, správca

K020899
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.

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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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. 3 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: 06.09.2016
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. Schválenie / zamietnutie predloženého reštrukturalizačného plánu
3. Záver
AD 1.
Otvorenie tretieho 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 02.09.2016
návrh reštrukturalizačného plánu – verzia 2 predsedovi a taktiež všetkým členom veriteľského výboru. V zmysle §
144, ods. 1 ZKR veriteľský výbor rozhodne do 15 dní od predloženia reštrukturalizačného plánu o schválení alebo
zamietnutí plánu.
Následne predkladateľ plánu prezentoval zmeny v znení reštrukturalizačného plánu na základe pripomienok členov
veriteľského výboru prezentovaných na druhom zasadnutí veriteľského výboru.
Následne vzhľadom na priebeh rokovania veriteľského výboru vyzval následne predseda veriteľského výboru na
hlasovanie o schválení návrhu reštrukturalizačného plánu – verzia 2 veriteľským výborom v zmysle §144 ods. 1.
ZKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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
UZNESENIE č. 03-VV-8R/2/2016
Veriteľský výbor predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schvaľuje. Predseda
veriteľského výboru na základe schválenia veriteľským výborom žiada správcu, aby do 3 dní zvolal
schvaľovaciu schôdzu veriteľov v zmysle §146 ZKR. Veriteľský výbor odporúča účastníkom plánu
oprávnením o schválení plánu hlasovať na schvaľovacej schôdzi, aby na schvaľovacej schôdzi hlasovali za
prijatie veriteľským výborom schváleného reštrukturalizačného plánu.

AD 3.
V rámci uvedeného bodu sa prítomní veritelia dohodli na termíne konania schvaľovacej schôdze veriteľov, a
žiadajú správcu, aby zvolal schvaľovaciu schôdzu na deň 06.10.2016 o 14,00 hod., s miestom konania na Cukrovej
14 v Bratislave podľa možnosti potrebných zúčastnených.
Tretie 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 03-VV-8R/2/2016 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia
§128, ods (5) ZKR.
V Bratislave, 06.09.2016

.......................................................
predseda veriteľského výboru
NIKITA, s.r.o.
zastúpený: Zdenko Plank

K020900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trebišovské pekárne a cukrárne a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 2320, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 651 721
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/24/2013 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/24/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 12.09.2016

30K/24/2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca podstaty úpadcu Trebišovské pekárne a cukrárne a.s. v likvidácii, so sídlom Švermova 2320, 075 01
Trebišov, IČO : 31 651 721 podľa § 34 ZKR zvoláva schôdzu veriteľov na deň 03.10.2016 o 13:00 hod. v kancelárii
správcu na ul. Rázusova 1, 040 01 Košice s týmto programom :
1. Prezentácia a otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu o stave konkurzného konania
3. Voľba nových členov veriteľského výboru
4. Rôzne a záver
V Košiciach, dňa 07.09.2016
JUDr. Juraj Biroš, správca podstaty

K020901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obchodná spoločnosť Hálková s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 353 383
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/9/2016 S1399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Vlasta Klimentová, správca úpadcu : Obchodná spoločnosť Hálková, s.r.o., Jarošová 1, 831 03 Bratislava ,
IČO 44 353 383, č. k. 3K/9/2016 oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola doručená prihláška od veriteľa
UNIQA poisťovňa, a.s. , Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, IČO 00 653 501 vo výške 889,09 EUR.

K020902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obchodná spoločnosť Hálková s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 353 383
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/9/2016 S1399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Vlasta Klimentová, správca úpadcu : Obchodná spoločnosť Hálková, s.r.o., Jarošová 1, 831 03 Bratislava ,
IČO 44 353 383, č. k. 3K/9/2016 oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola doručená prihláška od veriteľa
UNIQA poisťovňa, a.s. , Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, IČO 00 653 501 vo výške 889,09 EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO INVEST SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 726 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/61/2015 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/61/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA
z opakovanej schôdze veriteľov úpadcu AGRO INVEST SLOVAKIA, s.r.o.,
so sídlom 076 52 Veľký Horeš, Hlavná 88, IČO : 44 726 651
konanej dňa 07.09.2016 o 13,00 hod. v kancelárii správcu na ul. Rázusovej 1, 040 01 Košice
Program schôdze :

1. Prezentácia a otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rôzne a záver

Predseda schôdze :

JUDr. Juraj BIROŠ, správca podstaty
so sídlom Rázusova 1, 040 01 Košice

Zapisovateľ :

JUDr. Juraj BIROŠ, správca, so sídlom Rázusova 1, 040 01 Košice

Prítomní veritelia :

podľa listiny prítomných

Priebeh schôdze, prijaté uznesenia s výsledkami hlasovania a uplatnené námietky :

K bodu 1/ programu :
Predseda schôdze otvoril schôdzu veriteľov úpadcu. Zistil, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení
s termínom schôdze veriteľov a s jej programom. Termín, miesto konania a program schôdze veriteľov bol riadne
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 162/2016 dňa 22.08.2016.
Po prezentácii bolo konštatované, že prvej schôdze veriteľov sa zúčastnili veritelia :
ČSOB Leasing a.s. Bratislava,

s počtom hlasov 36993

RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava, s počtom hlasov 211025.
Správca konštatoval, že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná a oboznámil prítomných veriteľov s programom
schôdze veriteľov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K bodu 2/ programu :
Správca informoval o doterajšej svojej činnosti a stave konkurzného konania. Správca konštatoval, že
v základnej prihlasovacej lehote boli veriteľmi prihlásené pohľadávky v celkovej sume 400.371,99 EUR. Správca
poprel zabezpečovacie právo prihlásených pohľadávok veriteľa RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava, z dôvodu,
že záložné právo zaniklo.
Správca informoval veriteľov, že do všeobecnej podstaty, ako aj do oddelenej podstaty patria hnuteľné veci
a súpis týchto podstát bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 109/2016 dňa 07.06.2016.
K tomuto bodu neboli zo strany veriteľa vznesené žiadne námietky, alebo pripomienky.
Správca informoval, že uznesením Okresného súdu Košice I sp.zn. 26K/61/2015-187 zo dňa 10.08.2016,
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 159/2016 dňa 17.08.2016, bol konkurz na majetok úpadcu uznaný za malý.
K bodu 3/ programu :
Správca predniesol návrh na zástupcu veriteľov z prítomných veriteľov veriteľa RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislava a po hlasovaní schôdza veriteľov prijala nasledovné
uznesenie č.1 :
Schôdza veriteľov schvaľuje za zvoleného zástupcu veriteľov veriteľa RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava
Za hlasovali :
ČSOB Leasing a.s. Bratislava,

s počtom hlasov 36993

RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava, s počtom hlasov 211025
Proti hlasovali :

s počtom hlasov 0

Zdržali sa hlasovania :

s počtom hlasov 0

K bodu 4/ programu :
Správca vyzval prítomných veriteľov, aby vzniesli prípadné námietky voči prijatému uzneseniu a bolo
konštatované, že prítomní veritelia nevznášajú žiadne námietky voči prijatému uzneseniu na schôdzi veriteľov.
Správca ukončil schôdzu veriteľov o 13:45 hod. a poďakoval sa prítomným veriteľom za účasť.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je listina prítomných.
Zápisnicu vyhotovil :
JUDr. Juraj BIROŠ, správca podstaty.

K020904
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8R/2/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

AB restructuring k.s., reštrukturalizačný správca dlžníka Rosnička Slovakia, a.s. v reštrukturalizácii, IČO: 35 814
918, so sídlom Kopčianska 89, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo 2743/B, v zmysle ust. § 146 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, týmto zvoláva schvaľovaciu schôdzu na deň
06. 10. 2016 o 1400 hod. so začatím prezencie o 1330. Schôdza veriteľov sa uskutoční v zasadacej miestnosti
administratívnej budovy ACSS, spol. s r.o. na adrese Cukrová č. 14, 813 39 Bratislava s nasledovným programom:
1. Prezencia, 2. Rozprava, 3. Hlasovanie o prijatí plánu, 4. Rôzne, 5. Záver. Pri prezencii účastníci plánu - fyzické
osoby predložia doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra a doklad
totožnosti. Zástupcovia účastníkov plánu predložia písomné plnomocenstvo s úradne osvedčenou pravosťou
podpisu účastníka plánu a doklad totožnosti. Zároveň oznamujem, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 06.
09. 2016 schválil reštrukturalizačný plán dlžníka a odporučil, aby účastníci plánu oprávnení o schvaľovaní plánu
hlasovať za jeho prijatie hlasovali. Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom plánu v kancelárii správcu na
adrese Dostojevského rad č. 19, 811 09 Bratislava, a to v pracovných dňoch v čase od 900hod - 1200hod a od
1300hod do 1600hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na oboznámenie s obsahom plánu možno podávať
písomne na vyššie uvedenú adresu kancelárie správcu, príp. elektronickou poštou na adresu
abrestructuring@gmail.com.

K020905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PYROBATYS, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 701 035
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2012 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu PYROBATYS, a. s., v konkurze, Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce, IČO:
31 701 035, JUDr. Jozef Beňo, PhD., Kancelária správcu, Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad, v súlade so
záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa ako príslušného orgánu v zmysle ust. § 84 a nasl. zák. č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje vyhlásenie 1. kola ponukového
konania na odpredaj nehmotného majetku:
Konkrétny výrobný postup nevyhnutný pre priemyselnú výrobu protipožiarneho skla typu G30, G60, F30, F60, ktoré
je určené na zabudovanie do kovových, drevených konštrukcií, spĺňa požiarne normy podľa ISO 3009 a DIN 4102
časť 13 a pri porovnaní voľným okom je číre bez akýchkoľvek rušivých, okom pozorovateľných efektov, pričom
výťažnosť z tabúľ je minimálne 50 %.
tvoriaceho oddelenú podstatu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 148/2013 zo dňa 02.08.2013.

Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Záujemcovia o kúpu nehmotného majetku doručia svoje písomné ponuky v obálke s označením "Konkurz
1K/50/2012 PONUKA PREDAJ KNOW – HOW - NEOTVÁRAŤ " na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jozef
Beňo, PhD., správca, Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, najneskôr do 14 dní od zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý
záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
2.
Kupujúcim môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané
všetky záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z
ponukového kola sú vylúčené blízke osoby úpadcu, úpadca, resp. právnická osoba, v ktorej má úpadca, alebo
niektorá z blízkych osôb úpadcu majetkovú účasť.
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3.
Záujemcovia o kúpu predložia spolu s ponukou svoje identifikačné údaje - v prípade fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, právnické
osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
4.
Najnižšia suma cenovej ponuky je stanovená na čiastku 3.486.827,66 EUR, na ponuky, ktoré budú
obsahovať nižšie čiastky ako je stanovená minimálna čiastka v skôr uvedenej sume, sa nebude prihliadať.
5.
Otvorenie obálok sa uskutoční v sídle správcu konkurznej podstaty do desiatich dní po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk. O výsledku otvorenia ponúk bude oboznámený zabezpečený veriteľ. Úspešným účastníkom
ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšie podmienky z hľadiska kúpnej ceny,
pričom v prípade rovnocenných ponúk budú vyzvaní záujemcovia, ktorí predložili najvyššie rovnocenné ponuky na
prípadné doplnenie ponuky. Víťaz ponukového kola uzavrie so správcom zmluvu o predaji nehmotného majetku
(know-how) najneskôr do dvadsiatich dní od oznámenia jeho prvenstva v ponukovom konaní s tým, že kúpnu cenu
je povinný uhradiť najneskôr pri podpise tejto zmluvy. Správca môže neprijať najvyššiu ponúknutú cenu kupujúcim,
ak je zjavne nízka.
6.
Výsledok ponukového konania bude písomne oznámený do desiatich dní po vyhodnotení cenových ponúk.
O výsledkoch oboznámenia sa s ponukami spíše správca úradný záznam.
7.

Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje odmietnuť všetky doručené ponuky.

8. Správca konkurznej podstaty je oprávnený predať majetok tvoriaci oddelenú podstatu úpadcu konkrétnemu
záujemcovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase zabezpečeného veriteľa.

JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca

K020906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Chovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chorvátska 486/8, 900 82 Blatné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1977
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/38/2016 S 1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/38/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o možnosti nahliadať do spisu
V právnej veci úpadcu Ján Chovan, nar.: 08.04.1977, bytom Chorvátska 486/8, 900 82 Blatné, na ktorého majetok
bol uznesením Okresného súdu Bratislava I zverejneným v Obchodnom vestníku č. 166/16, zo dňa 26.08.2016,
sp.zn.: 8K/38/2016 vyhlásený konkurz, oznamujeme, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z.
o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii
správcu iTRUSTee Recovery, k.s., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy
09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hod.. Nahliadanie je možné si vopred dohodnúť e-mailom na: office@itrust.sk alebo na
tel. čísle: +421 2 2042 0140.
iTRUSTee Recovery, k.s., správca
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K020907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 147, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 23K/25/2016 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/25/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Štefan Dostál, správca úpadcu: Attila Nagy, nar. 03.04.1969, 925 83 Žihárec č. 147, zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 25.10.2016 o 10.00 hod. v sídle správcu na adrese Robotnícka č. 79, 905 01
Senica, s nasledujúcim programom:
1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a o stave majetku úpadcu
3. Voľba zástupcu veriteľov (malý konkurz)
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne
6. Záver

Pri prezentácii sa každý účastník preukáže dokladom totožnosti a zástupcovia veriteľov plnou mocou, resp.
dokladom preukazujúcim poverenie zastupovať veriteľa.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K020908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LAMO, spol. s r. o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 389/19, 974 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 639 836
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 1K/47/2015 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/47/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota,
správca úpadcu: LAMO, spol. s r. o. „v likvidácii“, Mierová 389/19, 974 46 Valaská, IČO: 31 639 836 v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu – zástupcu veriteľov, ktorým je Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, udeleným dňa 02.06.2016, vyhlasuje podľa § 92 ods. 1 písm. d), ods. 6 ZKR, dražbu
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
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Označenie dražobníka a navrhovateľa dražby: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., Hlavné námestie 13,
979 01 Rimavská Sobota
Miesto konania dražby: kancelária správcu Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Dátum konania dražby: 07.10.2016
Čas otvorenia dražby: 09.00 hod.
Začiatok prezentácie účastníkov dražby je 30 minút pred otvorením dražby.
Účastníci dražby: Účastníkmi dražby môžu byť iba osoby spĺňajúce podmienky podľa § 5 zák. č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách. Účastníci dražby pred začatím dražby dražobníkovi predložia:
·
·
·
·
·
·

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

Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosť vo vlastníctve úpadcu: LAMO, spol. s r. o. „v likvidácii“, Mierová 389/19, 974 46 Valaská, IČO:
31 639 836 vedené Okresným úradom Brezno, odborom katastrálnym na LV č. 1021 pre katastrálne územie
Valaská, obec Valaská, okres Brezno, a to:
byt č. 3 na 1 posch. vchod 1, bytový dom – 6 - bytovka so súp.č. 474 na parc.č. CKN 1456 a podiel na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výške spoluvlastníckeho podielu 57/500,
v podiele úpadcu 1/1.
Nehnuteľnosť sa draží so všetkým príslušenstvom a súčasťami.
Opis predmetu dražby:
Byt č. 3, vchod 1 sa nachádza v bytovom dome 6-bytovka, č. súp. 474, ul. Októbrová č. 6, obec Valaská, k. ú.
Valaská. Prístupná je zo spevnenej miestnej komunikácie. Pozemok je rovinatý s možnosťou napojenia na všetky
druhy inžinierskych sietí. Pozemok pod bytovkou je vo vlastníctve obce Valaská. Bytový dom so súp. č. 474 je
samostatne stojaci – trojpodlažný, murovaný, s jedným vchodom, má 6 bytových jednotiek. Zvislé nosné konštrukcie
sú murované, z pálenej tehly o hrúbke 450 mm a sú založené na základovej betónovej doske. Stropné konštrukcie
železobetónové monolitické dosky. Schodište železobetónové s terazzo povrchovou úpravou. Priečky sú murované
o hrúbke 150 mm, nosný systém kombinovaný. Strecha valbová, krytina pálená škridla, klampiarske konštrukcie
z poz. plechu, objekt je chránený bleskozvodom. Vnútorné omietky vápenné hladké, fasádne omietky striekaný
brizolit. Výplne otvorov v spoločných priestoroch sú drevené okná s dvojitým zasklením, vstupné dvere drevené.
Bytový dom je bez výťahu. Vykurovanie – ÚK z vlastnej plynovej kotolne umiestnenej v podzemnom podlaží
bytového domu, teplovodné radiátorové. Ohrev teplej vody v byte je zabezpečený novým elektrickým bojlerom
o objeme cca 50l, ktorý je umiestnený v kúpeľni. Údržba objektu priemerná, bez zjavných závad a nedostatkov,
s izoláciami proti vode a zemnej vlhkosti. Objekt je štandardného vybavenia, napojený na verejný rozvod vody,
kanalizácie, zem. plynu a elektrickej energie. Domová vybavenosť je riešená v prvom podzemnom podlaží. Bytový
dom je v priemernom stavebnotechnologickom stave užívaný od r. 1968. Životnosť domu vzhľadom na jeho
konštrukčné vyhotovenie a zistený stav je odhadovaný na 110 rokov.
Bytová jednotka sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží bytového domu, pozostáva z jednej obytnej miestnosti,
chodby, kuchyne, kúpeľne, samostatného WC a pivnice nachádzajúcej sa v 1. podzemnom podlaží bytového domu.
Podlahová plocha balkónov a lodžií nie je započítaná do podlahovej plochy bytu podľa STN. Prístup do bytu –
samostatný prístup z chodby podlažia. Podlaha obytných miestností – PVC podlahovina, ostatných miestností –
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samostatný prístup z chodby podlažia. Podlaha obytných miestností – PVC podlahovina, ostatných miestností –
PVC podlahovina (kuchyňa), ker. dlažba (chodba, kúpeľňa a WC), cem. poter (pivnica). Vnútorné úpravy povrchu
stien a stropov – MVR stierka. Dvere plné, osadené do oceľových zárubní, okná plastové s izolačným dvojsklom.
Vykurovanie – ÚK (vlastná kotolňa v bytovom dome), teplovodné, vykurovacie telesá radiátory. Ohrev teplej vody
v byte je zabezpečený novým elektrickým bojlerom o objeme cca 50l, ktorý je umiestnený v kúpeľni. V byte sú
kompletné rozvody inžinierskych sietí, rozvod studenej a teplej vody. Kuchyňa je vybavená typovou linkou
s keramickým obkladom, sporák plynový, drez nerezový, batéria kohútiková, bez digestora. Bytové jadro murované
s keramickým obkladom a vybavením. V kúpeľni je osadená smaltovaná vaňa so sprchovou pákovou batériou,
nástenné keramické umývadlo s pákovou batériou, steny kúpeľne sú obložené keramickým obkladom do výšky 2 m,
podlaha ker. dlažba. Samostatné WC s kombi záchodom, na stenách ker. obklad, podlaha ker. dlažba. Byt je
v pomerne dobrom stavebnotechnickom stave, bez viditeľných porúch PDŽ, opotrebenie PKŽ je primerané
materiálu a spôsobu užívania a údržby, úmerný veku. Podlahová plocha bytu 40,83 m2.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
1. Záložné právo na nehnuteľnosti v prospech SPF Bratislava až do splatenia kúpnej ceny.
2. Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva EX 709/07 zo dňa 17.04.08 na nehnuteľnosti: byt
č. 2, 3 na 1. posch. vo vchode č. 1 na parc. č. C KN 1456 a spolovlastnícky podiel 111/50 na byt. Č. 2
a 57/500 na byt č. 3, na spol. častiach, zariadeniach a príslušenstve byt. domu (JUDr. Viera Uhríková, Letná
40, Košice) zapísané 21.04.2008, P1 228/08.
3. Príkaz na vykonanie exekúcie EX 580/2001 zo dňa 24.07.2003 a to stavba s. č. 474 na parc. č. 1456.
4. Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 2229/10 zo dňa
08.04.2013 na nehnuteľnosti: byt č. 3 na 1. posch., vchod 1 v bytovom dome s. č. 474 na parc. KN 1456 so
spoluvlastníckym podielom 57/500 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu (JUDr. Matej Kršiak,
Čsl. Tankistov 212, Bratislava), zapísané 12.04.2013.
5. Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľností
č. EX 76/02 zo dňa 28.10.2013 na nehnuteľnosti: byt č. 3 na 1. posch., vchod 1 v byt. dome s. č. 474 na
parc. KN 1456 so spoluvlastníckym podielom 57/500 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu
(JUDr. Miroslav Šutliak, M. M. Hodžu 4058/28, L. Mikuláš), zapísané 06.11.2013.
Vydražiteľ nadobudne predmet dražby bez tiarch na ňom viaznucich.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2016 znalca Ing. Miroslava Dubeca,
Vrbová 24, 977 03 Brezno, ev. č. znalca 915069, znalecký posudok zo dňa 01.09.2016 na sumu 10 900,- €.
Najnižšie podanie:
10 900,- €
Minimálne prihodenie:
100,- €
Dražobná zábezpeka:
Výška: 2 180,- €
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. ú.
2926877155/1100, IBAN: SK48 1100 0000 0029 2687 7155, BIC: TATRSKBX, VS: IČO alebo rodné číslo účastníka
dražby, správa pre prijímateľa: zábezpeka, meno a priezvisko, resp. obchodné meno. Dražobná zábezpeka musí
byť na vyššieuvedený účet pripísaná správcovi najneskôr do otvorenia dražby. Dražobnú zábezpeku nie je možné
zložiť platobnou kartou ani šekom.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: v prípade bezhotovostného prevodu na účet výpis z účtu,
z ktorého vyplýva úhrada zábezpeky alebo potvrdenie banky o vklade požadovanej zábezpeky na účet.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: neúspešným účastníkom dražby do 5 pracovných dní od skončenia dražby
prevodom na účet, z ktorého bola dražobná zábezpeka uhradená alebo na účet, ktorý dražobníkovi oznámi účastník
dražby.
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Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
dražobníka č. ú.: 2926877155/1100, IBAN: SK48 1100 0000 0029 2687 7155, BIC: TATRSKBX,VS: IČO alebo
rodné číslo vydražiteľa, a to do 15 dní od skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do
ceny dosiahnutej vydražením.
Ohliadka predmetu dražby:
Ohliadka predmetu dražby sa uskutoční:
Dňa 22.09.2016 o 14.30 hod.
Dňa 03.10.2016 o 14.30 hod.
Záujemcovia o ohliadku sa prihlásia telefonicky najneskôr dva dni vopred pred stanoveným termínom ohliadky na
tel. č. 0905 731 345 alebo 0917 275 198.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak vydražiteľ uhradí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza naň vlastnícke právo k predmetu
dražby dňom udelenia príklepu.
Dražobník po zaplatení ceny predmetu dražby zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
spolu s potvrdením o zaplatení bez zbytočného dokladu príslušnému okresnému úradu. Dražobník vydá
vydražiteľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho práva vydražiteľovi dve vyhotovenia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu
dražby, ktorú podpíše vydražiteľ a dražobník. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby
nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom
odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú
v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo
škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:
JUDr. Janka Antalová, Notársky úrad so sídlom Bélu Bartóka 16, 979 01 Rimavská Sobota
Poučenie v zmysle ust. § 21 ods. 2 až 6 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba,
ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka ( § 23).
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie
súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo
ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Rimavskej Sobote, dňa 06.09.2016
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca

K020909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kráľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamanová 16, 956 12 Kamanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2015 - S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2
ZKR za obdobie mesiacov
- jún 2016 v sume 48,64 eur

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K020910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Faturová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojničky 427, 920 55 Bojničky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.4.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/23/2016 S98
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/23/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty
dátum vyhotovenia: 7.9.2016

Por.
Popis
č.

1

Súpisová
hodnota (€)

Peňažná hotovosť
1700 €

1 700,00

Stav

Deň zapísania do
súpisu

Dôvod zapísania do súpisu

Deň vylúčenia zo
súpisu

Dôvod vylúčenia zo
súpisu

§67 ods. 1 písm. a) zák.č.
7/2005 Z.z.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kráľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamanová 16, 956 12 Kamanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2015 - S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2015
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Preradenie časti výťažku z dražby majetku zapísaného v oddelenej podstate, do všeobecnej podstaty vo výške
3587,81 eur.

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K020912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PYROBATYS, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 701 035
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2012 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru č. k. 1 K 50/2012
úpadca: PYROBATYS, a.s., Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce,
IČO: 317 010 35

Deň konania zasadnutia veriteľského výboru: 5.9.2016 o 12:00 hod – písomné hlasovanie

Prítomní:
1. predseda: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava (SK, a.s.) - písomné hlasovanie zo dňa
23.8.2016
2. člen: HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, 010 03 Žilina - písomné hlasovanie zo dňa 31.8.2016
3. člen: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava –písomné hlasovanie zo dňa 5.9.2016

Člen VV Allianz - Slovenská sporiteľňa, a.s., ani člen VV HK-IMPEX, s.r.o. nehlasovali.

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

93

Obchodný vestník 175/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.09.2016

Program:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie o neudelení súhlasu s predajom hnuteľného majetku
3. Záver

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

SKP zaslal SK, a.s. ako predsedovi VV žiadosť o udelenie súhlasu s predajom majetku vo všeobecnej podstate
listom zo dňa 5.8.2016. Žiadal VV o súhlas s predajom majetku vo všeobecnej podstate úpadcu v druhom kole
verejného ponukového konania v súlade so Zápisnicou z otvárania obálok s cenovými ponukami zo dňa 5.8.2016.

V súlade s § 38 ods. 2) ZKR prvá veta je veriteľský výbor uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov a
v súlade s § 38 ods. 2) ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

ad 2) Hlasovanie o neudelení súhlasu s predajom hnuteľného majetku
SK, a.s. ako predseda VV zvolala emailom zo dňa 23.8.2016 hlasovanie veriteľského výboru na deň 5.9.2016, do
12,00 hod a zároveň požiadala ostatných členov veriteľského výboru o hlasovanie o nasledovnom navrhovanom
uznesení:

Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava ako predseda veriteľského výboru navrhuje veriteľskému
výboru neudeliť správcovi súhlas s predajom majetku úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 137/2013 zo
dňa 18.7.2013 pod značkou K012745, ktorým bol zverejnený súpis všeobecnej podstaty, hnuteľné veci/súbor
hnuteľných vecí okrem položiek 1., 2., 115., 116., 117. a peňažná pohľadávka č. 1. voči HOCHTIEF a.s. na základe
Žiadosti správcu o udelenie súhlasu s predajom majetku zo dňa 05.08.2016 a navrhuje, aby správca pokračoval
v speňažovaní tohto majetku v súlade so Zápisnicou zo zasadnutia veriteľského výboru zo dňa 18.5.2016
vyhlásením ďalšieho III. kola verejného ponukového konania.

Výsledok hlasovania – Uznesenie č. 1:
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

Uznesenie č. 1: prijaté. Veriteľským výborom bolo schválené nasledovné Uznesenie č. 1:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor neudeľuje správcovi súhlas s predajom majetku úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č.
137/2013 zo dňa 18.7.2013 pod značkou K012745, ktorým bol zverejnený súpis všeobecnej podstaty, hnuteľné
veci/súbor hnuteľných vecí okrem položiek 1., 2., 115., 116., 117. a peňažná pohľadávka č. 1. voči HOCHTIEF a.s.
na základe Žiadosti správcu o udelenie súhlasu s predajom majetku zo dňa 05.08.2016 a navrhuje, aby správca
pokračoval v speňažovaní tohto majetku v súlade so Zápisnicou zo zasadnutia veriteľského výboru zo dňa
18.5.2016 vyhlásením ďalšieho III. kola verejného ponukového konania.

Ad 4) Záver
Program zasadnutia bol vyčerpaný. Predseda veriteľského výboru zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne
ju doručí správcovi a Okresnému súdu Prešov.

Predseda VV zasadnutie VV ukončil.

Prílohy:

1. predseda: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava (SK, a.s.) - písomné hlasovanie zo dňa
23.8.2016
2. člen: HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, 010 03 Žilina - písomné hlasovanie zo dňa 31.8.2016
3. člen: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava –písomné hlasovanie zo dňa 5.9.2016

V Bratislave, dňa 6.9.2016

Zápisnicu vyhotovil: predseda veriteľského výboru - Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO:
35 776 005

Za správnosť:

K020913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Faturová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojničky 427, 920 55 Bojničky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.4.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/23/2016 S98
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava
36K/23/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Sopko, správca úpadcu Silvia Faturová, nar. 3.4.1979, bytom 920 55 Bojničky 247, v zmysle § 34 ods. 1
a 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zvolávam prvú schôdzu veriteľov na deň 21.10.2016 so
začiatkom o 9.00 hod v kancelárii správcu na Paulínskej ulici č. 24 v Trnave, 1. poschodie.

Program schôdze:

1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania a majetku úpadcu
3. Informácia o prihlásených pohľadávkach a konkurzných veriteľoch
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 zákona č. 7/2005 Z.z.
6. Rôzne
7. Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc a doklad totožnosti. Veritelia, resp. ich zástupcovia potvrdia svoju účasť na
schôdzi veriteľov podpisom v zozname prítomných veriteľov.

K020914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Hranická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätopluková 2663/4, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/38/2016 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/38/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Radoslav Hajdúch - správca dlžníka Jaroslava Hranická, bytom Svätopluková 2663/4, 902 01 Pezinok, nar.
20.04.1980, týmto v zmysle ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len"ZKR") oznamuje účastníkom konkurzného
konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na Námestí Martina
Benku 9 v Bratislave, a to v pracovných dňoch od 9. 00 hod. do 11. 00 hod. a od 13. 00 hod. do 15. 00 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu je potrebné vopred oznámiť správcovi telefonicky na
čísle 02/50202911 alebo písomne na e-mailovú adresu: p.bielik@ecker-kan.sk. Pri nahliadaní do správcovského
spisu je potrebné sa preukázať výpisom z obchodného registra, občianskym preukazom, zástupcovia účastníkov
konkurzného konania aj udeleným písomným splnomocnením.
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K020915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Víglaská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.2.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/38/2016 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/38/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Richard Konta, správca úpadcu: Gabriela Víglaská, nar.: 7.2.1974, Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa,
týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 34 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 20.10.2016 o 9.00 hod. na adrese: Horná č. 2, 974 01 Banská Bystrica (prvé
poschodie),.
Program schôdze:
1.

Otvorenie schôdze.

2.

Informácia o stave konania.

3.

Hlasovanie veriteľov o výmene, resp. potvrdení správcu.

4.

Voľba zástupcu veriteľov.

5.

Záver.

Prezentácia veriteľov začne o 8.45 hod.. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby
aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa plnou mocou, resp. poverením na
zastupovanie.
V Banskej Bystrici, dňa 7.9.2016
JUDr. Richard Konta, správca

K020916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Hranická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätopluková 2663/4, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/38/2016 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/38/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Radoslav Hajdúch - správca dlžníka Jaroslava Hranická, bytom Svätopluková 2663/4, 902 01 Pezinok, nar.
20.04.1980, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), zverejňuje číslo bankového účtu
správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN je: SK15 0200 0000 0029 0654
2112, účet je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.
Postup pri skladaní kaucie:
ust. § 32 ods. 7 ZKR:
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo
čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku
proti podstate.
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K020917
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 opakovanej dražbe 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 ustanovení Zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
A. Označenie správcu organizujúceho opakovanú 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 konania opakovanej dražby
Pekárska 11, 917 01 Trnava

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

98

Obchodný vestník 175/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.09.2016

C. Dátum konania opakovanej dražby
23. septembra 2016
D. Čas otvorenia opakovanej dražby
9:00 hod.
E. Kolo opakovanej dražby
Prvá opakovaná dražba
F. Predmet opakovanej dražby
Predmetom opakovanej 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 opakovanej 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 opakovanej 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. 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
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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 opakovanej 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
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
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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. Spôsob stanovenia ceny predmetu opakovanej dražby

Všeobecná hodnota predmetu opakovanej 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
608.000,00 €
K. Minimálne prihodenie
1.000,00 €
L. Dražobná zábezpeka
a) Výška

49.790,00 €

a) bezhotovostným prevodom alebo vkladom na konkurzný účet úpadcu AUTO – AZ s.r.o., vedený v SBERBANK
Slovensko, a.s., č.ú.: 1000011185/3100, variabilný symbol: 25432015, do poznámky uveďte "dražobná zábezpeka" alebo
b) do notárskej úschovy alebo
c) bankovou zárukou.
Spôsob Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

b)
zloženia
dražobnej
zábezpeky

a) originálne vyhotovenie výpisu z účtu preukazujúce odpísanie finančných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky z
c)
Doklad
účtu účastníka dražby na konkurzný účet úpadcu AUTO - AZ s.r.o., č.ú.: 1000011185/3100
preukazujúci
b) originál peňažným ústavom potvrdeného dokladu, preukazujúci vloženie sumy zodpovedajúcej dražobnej zábezpeke na
zloženie
konkurzný účet úpadcu AUTO - AZ s.r.o., č.ú.: 1000011185/3100
dražobnej
c) originál potvrdenia vystaveného notárom o zložení sumy zodpovedajúcej dražobnej zábezpeke do notárskej úschovy
zábezpeky
d) originálne vyhotovenie listiny o bankovej záruke.

d) Lehota
zloženie
dražobnej
zábezpeky

Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku najneskôr do otvorenia dražby a pri zápise do zoznamu účastníkov
na dražby je povinný predložiť doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky. Ak účastník dražby zloží dražobnú
zábezpeku bezhotovostným prevodom alebo vkladom na konkurzný účet úpadcu AUTO - AZ s.r.o., č.ú.: 1000011185/3100,
musia byť finančné prostriedky rovnajúce sa výške dražobnej zábezpeky pripísané na konkurzný účet úpadcu AUTO - AZ
s.r.o., č.ú.: 1000011185/3100, najneskôr do otvorenia dražby, inak takýto účastník nebude zapísaný do zoznamu účastníkov
dražby a nebude mu umožnené zúčastniť sa na dražbe.
Správca bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú
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Správca bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú
dražobnú zábezpeku, alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky
predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, je správca povinný bez zbytočného odkladu vrátiť
účastníkovi dražby. V prípade upustenia od dražby vráti správca zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu.
Dražobná zábezpeka, ktorá bola zložená bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na konkurzný účet, bude vrátená bez
zbytočného odkladu bezhotovostným prevodom na účet neúspešného účastníka dražby.

e)
Vrátenie
dražobnej
zábezpeky

M. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Zvyšnú časť ceny dosiahnutej
vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť do 15 dní od skončenia dražby bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na
konkurzný účet úpadcu AUTO - AZ s.r.o., č.ú.: 1000011185/3100 vedený v SBERBANK Slovensko, a.s., variabilný
symbol:25432015, do poznámky sa uvedie "dražba". Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny
preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote do
15 dní od skončenia dražby bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na konkurzný účet úpadcu AUTO - AZ s.r.o., č.ú.:
1000011185/3100 vedený v SBERBANK Slovensko, a.s., variabilný symbol: 25432015, do poznámky sa uvedie "dražba". V
tomto prípade je správca povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydaržením vrátiť vydražiteľovi
záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné dodatočne znížiť a nie je možné zaplatiť započítaním. Platba
zmenkou je neprípustná.

N. Obhliadka predmetu opakovanej dražby
a) Dátum

1. obhliadka sa uskutoční dňa 16.09.2016 o 10:00 -12:00 hod.
2. obhliadka sa uskutoční dňa 19.09.2016 o 10:00 -12:00 hod.

b) Organizačné Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení sa na tel.č. dražobníka 033/55 91 633 v čase najmenej 24 hod. pred
opatrenia
určeným termínom obhliadky.
O. Organizačné pokyny pre účastníkov dražby

Prezencia účastníkov dražby sa uskutoční pred otvorením dražby od 8:30 do 9:00 hod. v mieste konania dražby na adrese
Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Účastník dražby je povinný:
a) preukázať svoju totožnosť- fyzické osoby predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia aktuálny výpis z
Obchodného alebo iného registra, v ktorom sú zapísané, zástupcovia účastníkov dražby predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a doklad totožnosti;
b) odovzdať doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky;
c) odovzdať čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 v spojení s § 5 Zákona č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.
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P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu opakovanej dražby

Ak uhradí vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu
dražby udelením príklepu. Správca odovzdá vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice bez
zbytočného odkladu po ich doručení notárom osvedčujúcim priebeh dražby. Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením zašle
správca jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení bez zbytočného odkladu
príslušnému okresnému úradu.

R. Podmienky odovzdania predmetu opakovanej dražby

Predmet dražby odovzdá vydražiteľovi správca bez zbytočných prieťahov, najneskôr do 7 dní po riadnom a včasnom
zaplatení ceny dosiahnutej vydražením, a to na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia
totožnosti vydražiteľa. Správca spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby, ktorú podpíše vydražiteľ a správca. Jedno
vyhotovenie zápisnice o odovzdaní predmetu dražby dostane správca 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 správca túto osobu poučí. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu
dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil
predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo správca alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

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

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

T. Notár osvedčujúci priebeh opakovanej dražby
a)
Meno
priezvisko
b) Sídlo

a

JUDr. Iveta Vašková
Trojičné námestie 8A, 917 01 Trnava

V Trnave dňa 07.09.2016

JUDr. Erik Bilský
správca úpadcu AUTO – AZ s. r. o. v konkurze

K020918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Hranická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätopluková 2663/4, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/38/2016 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/38/2016
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Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady ES/ č. 1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca Jaroslava Hranická, bytom
Svätoplukova 2663/4, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, nar. 20.04.1980 (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 2K/38/2016 zo dňa 22.08.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
Jaroslava Hranická, address Svätoplukova 2663/4, 902 01 Pezinok, Slovak republic, born 20.04.1980 (hereinafter
only ,,Bankrupt“), my duty is to inform that with the resolution of the District Court Bratislava I, no. 2K/38/2016 dated
22nd of August 2016 bankruptcy was declared on the Bankrupt’s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 31. 08. 2016. Dňom
01.09.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published on 31th of August 2016. Bankruptcy was declared on
1th of September 2016.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter
only „BRA“ ) applies:

1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na
úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy
defends the bankrupt from beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy
a request on restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution
(§ 23 sec. 2 BRA).

2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.
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1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1
BRA).

3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Radoslav Hajdúch, správca, Námestie Martina Benku
9, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Bratislava I,
Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Radoslav Hajdúch, bankruptcy
trustee, Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee
in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court - Okresný súd Bratislava I, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the
period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

4. 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).
4. 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 consideration, but the creditor cannot
exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the
creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property,
whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee.
The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating
the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
5. 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).

6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5
BRA).
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7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

9. 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).
9. 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).

10. 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).
10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
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12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should
arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa
v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby
the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29
sec. 4 BRA).

14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with úrofessional care (§ 29 sec. 5 BRA).

15. 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).
15. 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).

16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).

17. 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).
17. 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
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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).

18. 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).
18. 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).

19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. 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).

20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards
the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if
in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their
impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection
of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the
participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfil the
objections of bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a
sec. 3 Civil process order).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Bratislave, dňa 06.09.2016 / In Bratislava 06.09.2016
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca / bankruptcy trustee

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

109

Obchodný vestník 175/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.09.2016

K020919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Chovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chorvátska 486/8, 900 82 Blatné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1977
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/38/2016 S 1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/38/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní týmto ako správca úpadcu
Ján Chovan, nar.: 08.04.1977, bytom Chorvátska 486/8, 900 82 Blatné, SR oznamujeme, že bol na majetok
úpadcu uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp.zn.: 8K/38/2016 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 166/16
z 26.08.2016 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená naša spoločnosť.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Ján Chovan, born.: 08.04.1977, Chorvátska 486/8, 900 82 Blatné, our duty is to inform you, that District Court
Bratislava I, No. 8K/38/2016, promulgated in the Commercial bulletin No. 166/16 dated 26.08.2016 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed our company as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods.
9 ZKR). Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1
ZKR). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde (§ 28 ods. 2
ZKR). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky
do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods.
3 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
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The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). 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. The application delivered into the mailbox of the trustee is considered as delivered even in
the court (§ 28 sec. 2 BRA). If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken
into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after
the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If it is 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). 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). 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).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 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). 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.
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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.
iTRUSTee Recovery, k.s., správca / trustee

K020920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: J. L. Logistic, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 764 701
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/13/2016/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/13/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Margita Hrivňáková, správca úpadcu: J. L. Logistic, s.r.o. v konkurze, so sídlom Pri starej prachárni 14,
831 04 Bratislava, IČO: 36 764 701, sp. zn. 6K/13/2016, v zmysle § 34 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len "ZoKR") zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v
kancelárii správcu na adrese Májkova 3, 811 02 Bratislava, dňa 24. 10. 2016 o 14:00 hod. Pri prezentácii veritelia
predložia doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia
splnomocnenie (poverenie na zastupovanie veriteľa). Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti
správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba veriteľského výboru, 4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle
§ 36 ZoKR, 5. Rôzne a záver.
V Bratislave dňa 7. 9. 2016
JUDr. Margita Hrivňáková, správca

K020921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BEERTRADE, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné námestie 34/192, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 403 107
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/19/2016 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/19/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh podania:

Deň vydania: 12.09.2016

Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty – nehnuteľný majetok – oprava podania zverejneného v OV č. 161/2016
1.
P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Súpisne číslo

Obec

Kat.územie

Ulica

Vlastníctvo úpadcu
Súpisná hodnota

Popis

v EUR

__________________________________________________________________________________________

1.

4785

na parc.č. 5719/19 s.č. 10678

SR

1/1

BA-m.č. Podunajské Biskupice

40 054 €
sklad bez pozemku

2.
P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu
Súpisná hodnota

Popis

v EUR

__________________________________________________________________________________________

4.

5127

3282/51

SR

BA-m.č.Rača

P.č. Číslo LV
Štát

zast.plochy a nádvoria

1527

Rača

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

1/82
718,79 €

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu
Súpisná hodnota

Popis

v EUR

__________________________________________________________________________________________

4.

5127
SR

3282/52
BA-m.č.Rača

zast. plochy a nádvoria

270

Rača

1/82
69,87 €
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Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

Štát

Výmera v m2

Deň vydania: 12.09.2016

Podiel. spoluvlast. úpadcu
Súpisná hodnota
v EUR

__________________________________________________________________________________________
4.

5127

3282/53

SR

zast. plochy a nádvoria

BA-m.č. Rača

P.č. Číslo LV

Rača

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

Štát

536

1/82
22,00 €

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu
Súpisná hodnota
v EUR

__________________________________________________________________________________________
4.
SR
€

5127

3282/54

BA-.č.Rača

P.č. Číslo LV
Štát

zast. plochy a nádvoria

683

Rača

1/82
201,91

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu
Súpisná hodnota
v EUR

__________________________________________________________________________________________
4.

5127
SR

3282/55
BA-m.č. Rača

zast.plochy a nádvoria

997

Rača

1/82
3,47 €
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Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

Výmera v m2

Deň vydania: 12.09.2016

Podiel. spoluvlast. úpadcu
Súpisná hodnota
v EUR

__________________________________________________________________________________________
4.

5127

3282/73

SR

zastavené plochy a nádvoria

BA-m.č. Rača

3651

1/82

Rača

360,94 €

Pohľadávky :
Typ súp. položky

Dlžník

Právny dôvod vzniku

Vlastníctvo

Podiel spoluvlast.úpadcu
Súpisová hodnota v €

__________________________________________________________________________________________
1.Peňažná
1/1

pohľadávka

Královský
pivovar
Neuhradená
Krušovice, a.s.
splatná 9.11.2007

FA

č.271464

(zostatok neuhradenej FA)

úpadcu
5 892,67 €

Finančné prostriedky na účte :
1. Sberbank Slovensko, a.s.

609,37 €

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K020922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatárová Dagmar, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 279/41, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/14/2016 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/14/2016
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Deň vydania: 12.09.2016

2K/14/2016
Súpis oddelenej podstaty

Správca aktualizuje súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so
sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname
pohľadávok: 4, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 103/2016 zo dňa 30.05.2016 v rozsahu
súpisovej hodnoty nižšie uvedenej súpisovej zložky:
Byt:
Podiel
na
spoločných
častiach a
spoločných Súpisov
Spoluvlastníck
Orientačn Číslo
Popi
Katastráln Číslo Parceln
Súpisn
zariadeniac á
Poznámk
Štátobec
y
podiel Ulica
é
číslo poschodi
s
e územie LV é číslo
é číslo
h
a hodnota a
úpadcu
vchodu
a
zastavanom v EUR
pozemku,
na ktorom
budova stojí
Pozemok,
na ktorom
Žiar
bytový
Byt č.
nad
Žiar
nad
Hviezdoslavov
26
dom stojí
SR
2046 69/13
1/1
279
41
3
4989/948528
47
Hrono Hronom
a
500,00 € je
m
zapísaný
na LV č.
3939

JUDr. Juraj Rybár, správca

K020923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bernd Otto Kiederer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 47, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/36/2012/S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/36/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu týmto podľa § 96 ods. 2 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, a zároveň oznamuje zámer zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie: Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietať 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 neprihliadne.

Mgr. Radka Longauerová, správca
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K020924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kokles
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodná 481/1, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
druh
01akcia

kmeňová

01akcia

kmeňová

por.
č.

ISIN

emitent

EURO 14,937263

1

CS0005044056

TESLA
Hrádok

Liptovský

EURO 14,937263

2

CS0005044056

TESLA
Hrádok

Liptovský

forma

počet mena

1na
doručiteľa

1

1na
doručiteľa

5

menovitá
hodnota

Súpisová Dátum
zápisu
hodnota súpisu
23.05.2014
17,00 €

85,00 €

Zverejnené
218/2014

do

v OV

č.

07.09.2016

K020925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tisovská cesta 605/29, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2014/S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
druh

forma

počet mena menovitá hodnota Číslo emisie

kmeňová akcia na meno 56

EURO 34 Eur

LP0000806226

emitent

Súpisová
Dátum zápisu do súpisu
hodnota

Železiarne Podbrezová, a.s.
5600 €
IČO: 31562141

07.09.2016

K020926
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:
JUDRr. 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:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

padca:

Slovpanel, a. s. „v konkurze“, IČO: 31 634 770, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina

Spisová značka súdneho spisu:
Spisová značka správcovského spisu:
Dátum:

6 K 14/2015
6 K 14/2015 S 1436

17.8.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Miesto :

Sládkovičova 6, Žilina

Otvorenie:

13.30 hod.

Záver:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.09.2016

14.00 hod.

Zoznam prítomných členov:

1.

LICITOR factoring, s.r.o., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina

Počet hlasov:

2.

1

forfait, s.r.o. Holého 30, 010 01 Žilina

Počet hlasov:

3.

1

BYTTERM, a. s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina

Počet hlasov:

1

Program zasadnutia veriteľského výboru:

1.

1.

Otvorenie

2.

Rozhodovanie o vydaní záväzných pokynov

3.

Záver

Otvorenie

V konkurznej veci úpadcu: Slovpanel, a. s. „v konkurze“, IČO: 31 634 770, Kamenná cesta 3, 010 88
Žilina, vedenú pod sp. zn.: 6 K 14/2015, predseda veriteľského výboru otvoril druhé zasadnutie veriteľského výboru
(ďalej len „zasadnutie“) o 13.30 hod.

Predseda veriteľského výboru privítal prítomných členov veriteľského výboru, oboznámil prítomných s programom
zasadnutia a konštatoval, že zasadnutie je vzhľadom na počet prítomných členov (3), oprávnených na ňom
hlasovať, uznášaniaschopné.

Správca pritom prítomných členov výboru oboznámil, že v súlade s ustanovením § 38 ods. 2 ZKR je zasadnutie
výboru uznášaniaschopné, ak je prítomná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru.

2.

Rozhodovanie o vydaní záväzných pokynov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda veriteľského výboru v súlade s programom zasadania informoval o doručených žiadostiach správcu
o vydanie záväzných pokynov zo dňa 8. augusta 2016 pri speňažovaní majetku, patriaceho do všeobecnej podstaty.
Členom veriteľského výboru boli obidve žiadosti o vydanie záväzného pokynu zaslané v elektronickej forme. Po
krátkej diskusii členovia veriteľského výboru schválili vydanie záväzných pokynov na speňaženie všeobecnej
podstaty v zmysle doručených žiadostí správcu konkurznej podstaty zo dňa 8. augusta 2016.

Na základe hlasovania výboru bolo prijaté nasledovné

uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor vydáva správcovi konkurznej podstaty záväzné pokyny na speňaženie nehnuteľností úpadcu,
patriacich do všeobecnej podstaty postupom podľa § 92 ods. 1 písm. b) ZKR, podľa ktorého správca poverí na účely
speňaženia majetku predajom majetku dražobníka, a to za podmienok, uvedených v žiadostiach o vydanie
záväzného pokynu zo dňa 8. augusta 2016.
Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

nikto

Zdržalo sa:
3.

nikto
Záver

Na záver predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť a ukončil druhé zasadnutie
veriteľského výboru.

K020927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harcek Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radoľa 337, 023 36 Radoľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sldkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/13/2015 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/13/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marian Ďurana, PhD správca konkurznej podstaty úpadcu pavol harcek v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde v Žiline sp. zn. 5K/13/2015 v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola doručená vo vyššie uvedenom konkurznom konaní nasledovná prihláška veriteľov:
1. R.CH, s.r.o. so sídlom Ruskovce 88, 956 54 Ruskovce vo výške istiny 2.471,88 €. úroku z omeškania vo
výške 153,22 € a nákladov z uplatnenia vo výške 40,-€ spolu vo výške 2.665,10 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KP print, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmányho 8, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 423 475
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/20/2009 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/20/2009
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marian Ďurana, PhD. , správca konkurznej podstaty úpadcu, KP print, s.r.o., so sídlom Kuzmányho 8, 010 01
Žilina, IČO: 36 426 475 (ďalej aj ako len "úpadca") v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácií vyhlasuje ďalšie kolo verejného ponukového konania na predaj pohľadávok úpadcu,
uvedených v súpise všeobecnej podstaty za nasledovných podmienok.
Podmienky speňažovania:
Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: JUDr. Marian Ďurana, PhD., správca, Sládkovičova 6,
010 01 Žilina, v zalepených obálkach s označením: "PONUKA-KP Print-NEOTVÁRAŤ" v lehote na predkladanie
ponúk, ktorá sa určuje na 15 ( pätnásť ) dní od dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku SR. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto
ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo),
2. výšku ponúknutej odplaty, splatnú pri podpise zmluvy o postúpení pohľadávok,
3. podpis záujemcu.
Prílohou ponuky bude kópia dokladu totožnosti pri fyzickej osobe alebo iného relevantného dokladu
preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby a pri právnickej osobe originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho
výpisu z obchodného registra alebo iného zákonného registra preukazujúceho existenciu spôsobilosti na práva
povinnosti právnickej osoby.
Ponuky, ktoré nebudú mať určené náležitosti je správca oprávnený vyradiť.
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom bezodkladne po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk v kancelárii správcu a za víťaznú určí tú, v ktorej záujemca ponúkne najvyššiu výšku ponúknutej odplaty.
Odplata za postúpenie pohľadávok je splatná v deň podpisu zmluvy o postúpení pohľadávok.
Následne správca spíše o otvorení obálok a vyhodnotení ponúk zápisnicu. So záujemcom, ktorý predloží
najlepšiu ponuku správca uzatvorí príslušnú zmluvu o postúpení pohľadávok. Správca je oprávnený odmietnuť
všetky ponuky.
Bližšie informácie o predmete speňažovania a podmienkach speňažovania majetku Úpadcu poskytne správca
každému záujemcovi v prípade, že o to požiada správcu telefonicky alebo e-mailom na adrese
judr.durana.phd@gmail.com.

K020929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPEMA group s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miloslavov 414, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 642 938
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
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Sídlo správcu:
Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/20/2016 - S 1803
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/20/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z konania prvej schôdze veriteľov (ďalej len ,,zápisnica“) úpadcu: SPEMA group s. r. o., so sídlom
Miloslavov 414, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 44 642 938,obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I. , oddiel: Sro., vložka č. 57115/B
spísaná podľa ustanovenia § 34 s poukazom na § 35 ods. 6 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
Miesto konania:
sídlo kancelárie konkurzného správcu JUDr. Veroniky Poláčkovej, LL.M, zasadacia miestnosť
na Ivánskej Ceste 30/B, 821 04 Bratislava
Dátum konania:

07.09.2016

Začiatok konania: 11.00 hod.

Prítomní na zasadnutí prvej schôdze veriteľov:
- JUDr. Veronika Poláčková, LL.M, správca konkurznej podstaty, predseda schôdze veriteľov a spracovateľ tejto
zápisnice,
- Alena Ševecová, asistentka, zapisovateľka
- Veritelia, podľa Zoznamu prítomných veriteľov (Prezenčnej listiny), tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice,
ako jej príloha.

Úpadca sa na zasadnutí prvej schôdze veriteľov nezúčastnil.

Program schôdze veriteľov:

1. Otvorenie schôdze.
2. Správa o činnosti správcu od vyhlásenia konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov.
3. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 34 odsek 1 ZoKR.
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36, odsek 1, veta druhá, ZoKR.
5. Rôzne.
6. Záver.

Prezentácia veriteľov sa uskutočnila v čase od 10.00 hod. do 11.00 hod.
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Ad 1.)
Na úvod správca ako predseda prvej schôdze veriteľov skonštatoval, že prvá schôdza veriteľov bola riadne zvolaná
v zmysle ustanovenia § 34 ZKR a to zverejnením oznámenia o zvolaní schôdze veriteľov v Obchodnom vestníku č.
OV 118/2016, K014437, dňa 20.06.2016, pričom vzhľadom na účasť veriteľov, podľa Zoznamu prítomných veriteľov,
je schôdza veriteľov v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 ZKR uznášaniaschopná, keďže sú prítomní zástupcovia
dvoch (2) veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať. Celkový počet hlasov prítomných veriteľov pre účely
hlasovania je 233 857 hlasov. Záverom prvého bodu programu prvej schôdze veriteľov, správca oboznámil
prítomných s ďalšími bodmi programu, jednotlivými relevantnými právnymi skutočnosťami, ktoré predchádzali prvej
schôdzi veriteľov, ako aj so základnými právami a povinnosťami veriteľov v rámci ďalšieho priebehu prvej schôdze
veriteľov.

Ad 2.)
Po naplnení prvého bodu programu, správca ako predseda prvej schôdze veriteľov oboznámil prítomných
veriteľov, ako aj ostatných účastníkov prvej schôdze veriteľov prostredníctvom správy o činnosti správcu a stave
konkurzného konania o základných úkonoch, ktoré predchádzali prvej schôdzi veriteľov, stave súpisu majetku,
zozname veriteľov, ako aj o ďalších plánovaných krokoch a úkonoch v rámci konkurzného konania. Správca
skonštatoval, že v stanovenej lehote si do konkurzného konania prihlásilo pohľadávku 8 veriteľov spolu vo výške
451.498,90,- EUR, pričom zistená suma pohľadávok je vo výške 392.053,26,- EUR. Ku dňu konania prvej schôdze
veriteľov bol vyhotovený súpis majetku v celkovej hodnote 7.792,62,- EUR. V základnej prihlasovacej lehote, ako aj
po jej uplynutí si neprihlásil pohľadávku žiaden zabezpečený veriteľ. Po základnej prihlasovacej lehote nebola
správcovi doručená žiadna prihlášky pohľadávky.

Ad 3.)
Na úvod tretieho bodu programu prvej schôdze veriteľov, správca ako predseda prvej schôdze veriteľov
skonštatoval, že sú prítomní len dvaja veritelia nie je možné aby sa pristúpilo k voľbe veriteľského výboru a to
v zmysle ustanovenia § 37 ods. 1 ZKR.
Na prvej schôdzi veriteľov nebol zvolený veriteľský výbor nakoľko prvej schôdze veriteľov sa
zúčastnili len dvaja nezabezpečení veritelia oprávnení na schôdzi veriteľov hlasovať, voľba veriteľského výboru sa
neuskutočnila. Funkciu veriteľského výboru do jeho zvolenia bude vykonávať súd.
Záverom bolo správcom konštatované, že musí byť opätovne zvolaná schôdza veriteľov za účelom zvolenia
veriteľského výboru.

Týmto schôdza veriteľov prijíma

Uznesenie č. 1/2016:

K voľbe veriteľského výboru nebolo pristúpené z dôvodu, že v zmysle §37 ZoKR môžu byť za členov
veriteľského výboru zvolení len veritelia spomedzi nezabezpečených prítomných veriteľov oprávnených na
schôdzi veriteľov hlasovať, až kým nie sú zvolení najmenej traja členovia veriteľského výboru a schôdze
veriteľov sa zúčastnili len dvaja veritelia oprávnení na schôdzi veriteľov hlasovať.
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Vzhľadom na vyššie uvedené, veriteľský výbor v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
SPEMA group s. r. o., so sídlom Miloslavov 414, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 44 642 938,obchodná
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , oddiel: Sro., vložka č. 57115/B,
nebol zvolený, pôsobnosť veriteľského výboru až do zvolenia veriteľského výboru vykonáva súd podľa §37
ZoKR.

Ad 4.)

Správca v rámci štvrtého bodu programu prvej schôdze veriteľov vyzval prítomných veriteľov, aby v zmysle § 36
ZKR podali svoj návrh na výmenu jeho osoby ako správcu. Správca oboznámil veriteľov s právnou úpravou tohto
rozhodovania. Na otázku správcu či niektorý z prítomných veriteľov navrhuje výmenu správcu, veriteľ ANMIMA
s.r.o., so sídlom: Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina, IČO: 44 359 594 s počtom hlasov 230 619 a veriteľ SPEMA mont
s.r.o., so sídlom: Miloslavov 414, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 35 939 052 s počtom hlasov 3238 vyhlásili, že
navrhujú výmenu správcu. Na otázku správcu kto je za to, aby bol správca JUDr. Veronika Poláčková, LL.M, so
sídlom: Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava, zapísaná v zozname správcov pod č. S 1803 vymenený ? Na to
správca vyzval prítomných veriteľov na hlasovanie o výmene správcu.

Hlasovanie:
Za : 233 857 hlasov
Proti: 0 hlasov,
Zdržal sa: 0 hlasov

Predseda konštatuje, že schôdza veriteľov rozhodla o výmene správcu JUDr. Veroniky Poláčkovej, LL.M, so sídlom:
Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava, zapísaná v zozname správcov pod č. S 1803 .

Týmto schôdza veriteľov prijíma

Uznesenie č. 2/2016:

Schôdza veriteľov sa uzniesla, že správca JUDr. Veronika Poláčková, LL.M, so sídlom: Ivánska Cesta 30/B,
821 04 Bratislava, zapísaná v zozname správcov pod č. S 1803 sa vymení.

Na otázku správcu či niektorý z prítomných veriteľov navrhuje na menovanie konkrétneho správcu, prítomní veritelia
ANMIMA s.r.o., so sídlom: Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina, IČO: 44 359 594 s počtom hlasov 230 619 a veriteľ
SPEMA mont s.r.o., so sídlom: Miloslavov 414, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 35 939 052 s počtom hlasov 3238
vyhlásili, že navrhujú aby ako nový správca bol vymenovaný správca- Mgr. Ľubomír Bugáň, so sídlom: Bajkalská
25/A, 825 03 Bratislava I, zapísaný v zozname správcov pod č. S 1238.

Na to správca vyzval prítomných veriteľov na hlasovanie o tomto návrhu.
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Kto je za to, aby bol do funkcie nového správcu bol vymenovaný správca Mgr. Ľubomír Bugáň, so sídlom: Bajkalská
25/A, 825 03 Bratislava I, zapísaný v zozname správcov pod č. S 1238 ?

Hlasovanie:
Za : 233 857 hlasov
Proti: 0 hlasov,
Zdržal sa: 0 hlasov

Predseda konštatuje, že schôdza veriteľov sa uzniesla na návrhu, aby na vymenovanie do funkcie nového správcu
bol súdu navrhnutý správca Mgr. Ľubomír Bugáň, so sídlom: Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava I, zapísaný
v zozname správcov pod č. S 1238.

Týmto schôdza veriteľov prijíma

Uznesenie č. 3/2016:

Schôdza veriteľov navrhuje, aby do funkcie nového správcu súd ustanovil správcu Mgr. Ľubomír Bugáň, so
sídlom: Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava I, zapísaný v zozname správcov pod č. S 1238.

Ad 5.)
Po otvorení piateho bodu programu správca ako predseda prvej schôdze veriteľov vyzval prítomných na prípadnú
diskusiu o skutočnostiach, ktoré sú predmetom tejto prvej schôdze veriteľov. Po krátkej diskusii, keďže neboli
vznesené žiadne námietky proti uzneseniam schôdze veriteľov, podľa ustanovenia § 35 ods. 6 ZKR z dôvodu ich
rozporu so zákonom, správca ukončil tento bod programu.

Ad 6.)
V rámci tohto bodu programu správca o 11:45 hod. ukončil prvú schôdzu veriteľov, poďakoval prítomným za ich
účasť a skonštatoval, že program prvej schôdze veriteľov bol riadne prerokovaný v zmysle príslušných ustanovení
ZKR. Táto zápisnica je spísaná a podpísaná správcom ako predsedom prvej schôdze veriteľov a to v zmysle
ustanovenia § 36 ods. 6 ZKR, pričom bude najneskôr nasledujúci pracovný deň po konaní prvej schôdze veriteľov
doručená súdu.

V Bratislave, dňa 07.09.2016
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JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Správca a zároveň Predseda prvej schôdze veriteľov

K020930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prvá metropolitná s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kladnianska 20, 82105 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. 083/2016
v zmysle § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.
Miesto, dátum a čas vykonania dražby:
Miesto dražby:

konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov

Dátum dražby:

07.09.2016

Čas vykonania dražby:

15:00 hod. – 15:08 hod.

Označenie dražby:
prvá dražba
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Kežmarok, obec: Stará Lesná, kat. územie: Stará Lesná, zapísané
Okresným úradom Kežmarok, katastrálny odbor, a to konkrétne
a) nehnuteľnosti zapísané na LV č. 935:
- rodinný dom so súpisným číslom 321 s príslušenstvom, nachádzajúci sa na pozemku parcely registra „C“ č.
1219/331 o výmere 145 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- garáž so súpisným číslom 585 s príslušenstvom, nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ č. 1219/332
o výmere 54 m2, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria,
- pozemok parcely registra „C“ č. 1219/34 o výmere 488 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
- pozemok parcely registra „C“ č. 1219/331 o výmere 145 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parcely registra „C“ č. 1219/332 o výmere 54 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
(ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“).
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b) nehnuteľnosti zapísané na LV č. 996 v podiele 1/2:
- pozemok parcely registra „C“ č. 1219/246 o výmere 106 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
(ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej ako „Predmet dražby“).
Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:
Práva a záväzky viaznuce na Nehnuteľnosti I:
a) Poznamenáva sa začatie výkonu záložného práva v prospech EuroFinancovanie s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, 821
05 Bratislava, IČO: 44 731 906 - formou priameho predaja nehnuteľnosti podľa P 633/14,
b) Poznamenáva sa prebiehajúce súdne konanie na Okresnom súde Kežmarok, pod sp. zn. 8Cb/110/2014 o
neplatnosti zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti a návrh Bratislavskej dražobnej a.s., Mostová 2,
811 02 Bratislava na vydanie predbežného opatrenia k nehnuteľnostiam podľa P 669/14,
c) Poznamenáva sa prebiehajúce súdne konanie o neplatnosti záložného práva v prospech Bratislavská dražobná,
a.s. na nehnuteľnostiach podľa P 74/2015,
d) Záložné právo v prospech EuroFinancovanie s.r.o., IČO 44731906,Nové Záhrady 113/A, 821 05 Bratislava podľa
V 116/14.
Práva a záväzky viaznuce na Nehnuteľnosti II:
a) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva (Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová,
súdny exekútor) č. EX 1369/14, podľa Z 1966/14,
b) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva (Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová,
súdny exekútor) č. EX 1368/14, podľa Z 1967/14,
c) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva (Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová,
súdny exekútor) č. EX 1380/14, podľa Z 2013/14,
d) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva (Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová,
súdny exekútor) č. EX 1450/14, podľa Z 2089/14,
e) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva (Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová,
súdny exekútor) č. EX 1533/14, podľa Z 2300/14.
Opis predmetu dražby/ opis stavu predmetu dražby:
1. Rodinný dom so súpisným č. 321, postavený na parcele č. 1219/331, kat. územie Stará Lesná
Rodinný dom je samostatne stojaci rodinný dom umiestnený v obci Stará Lesná. Dom je čiastočne podpivničený,
prízemný s obytným podkrovím, nachádza sa v tichej časti na okraji obce. Uvedená lokalita patrí k zaujímavým
lokalitám z hľadiska bývania aj na rekreáciu pre svoju pokojnú lokalitu a priaznivé životné prostredie. Jej atraktivitou
je blízkosť Vysokých Tatier. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 2016.
Dispozičné riešenie:
V I. podzemnom podlaží sa nachádzajú tieto miestnosti: dve pivnice - v jednej z nich je príprava pre budúci
wellness, WC a kotolňa.
Zastavaná plocha 1.PP je 92,94 m2.
V I. nadzemnom podlaží sa nachádzajú tieto miestnosti: zádverie, kúpeľňa s WC, obývacia hala a kuchyňa.
Zastavaná plocha 1.NP je 141,53 m2.
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V podkroví sa nachádzajú tieto miestnosti: chodba s galériou, kúpeľňa s WC a tri izby.
Zastavaná plocha podkrovia je 141,53 m2.
Technicko-konštrukčné riešenie:
Rodinný dom má sedlovú strechu s prienikom dvoch sediel s nerovnakou výškou hrebeňa. Krytina je BRAMAC.
Klampiarske výrobky sú z poplastovaného plechu. Obvodové murivo je murované z tehál so zateplením. Stropná
konštrukcia nad I. podzemným a I. nadzemným podlažím je železobetónová, resp. prefabrikovaná, nad podkrovím
je drevená trámová s rovným podhľadom. Objekt má hliníkové okná. Vnútorné dvere nie sú osadené, zárubne sú
obložkové. Podlahy v I. podzemnom podlaží sú keramické dlažby, vrátane podlahy na schodišti. Podlahy v I. a II.
nadzemnom podlaží v obytných miestnostiach a chodbách sú plávajúce. Vo vstupe a sociálnych miestnostiach sú
keramické dlažby. V rodinnom dome sa nachádzajú dve kúpeľne a jedno WC v I. podzemnom podlaží. V každej sa
nachádza príprava na napojenie umývadla, WC, vane, sprchovacieho kúta a bidetu. V kúpeľniach na oboch
nadzemných podlažiach a budúcom wellnesse v podzemnom podlaží sa nachádza keramický obklad stien.
Jestvujúce zariaďovacie predmety sú štandardné. Kuchynská linka sa v rodinnom dome nenachádza. V obývacej
izbe je možné umiestnenie kozuba. Kúrenie rodinného domu je zrealizované ako podlahové. Rodinný dom je
napojený na verejný rozvod kanalizácie a vody. K domu je privedená plynová prípojka s vnútorným rozvodom
zemného plynu. Rozvod elektroinštalácie je zásuvkový a svetelný s poistkami.
2. Garáž so súpisným č. 585, postavená na parcele č. 1219/332, kat. územie Stará Lesná
Garáž je samostatne stojaca, zateplená, pozostáva z dvoch miestností – garáže a skladu so samostatným vchodom
z miestnosti skladu. Základy sú betónové, zvislé konštrukcie sú murované z pálenej tehly, stropy sú trámčekové
s podhľadom, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dvere sú hliníkové, okná plastové s izolačným
dvojsklom. Garáž bola daná do užívania v roku 2016.
Zastavaná plocha garáže je 54,61 m2.
Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:
Vonkajšia terasa
Ide o spevnenú plochu z keramickej dlažby. Bola daná do užívania v roku 2016.
Zastavaná plocha vonkajšej terasy je 18,26 m2.
Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave s potrebou dokončenia prác najmä v interiéri.
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 44/2016 zo dňa 30.05.2016, vyhotoveným súdnym
znalcom Ing. Paulínou Černochovou:
177.000,- EUR (slovom: stosedemdesiatsedemtisíc 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:
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159.300,- EUR (slovom: jednostopäťdesiatdeväťtisíctristo EURO)
V Bratislave, dňa 07.09.2016

K020931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADATO, s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 1, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 538 507
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32R/6/2013 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32R/6/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca v konkurznom konaní úpadcu: ADATO, s.r.o., vedenom na Okresnom súde
Nitra pod sp. zn.: 32R/6/2013 PONÚKA na predaj v ponukovom konaní v druhom kole nasledovný majetok –
peňažné pohľadávky:

dlžník

Nominálna
(EUR)

JOSEF BERTSCH GmbH & CO.KG

20.000,00

Faktúry úpadcu z obchodného styku, splatné dňa 31.07.2013

26.030,00

Faktúry úpadcu z obchodného
a 18.08.2013

styku, splatné dňa

15.12.2012

RAFAKO S.A.

33.368,25

Faktúry úpadcu z obchodného
a 24.09.2012

styku, splatné dňa

16.01.2012

STULZ GTA GmbH

87.000,00

Faktúra úpadcu z obchodného styku, splatná dňa 18.06.2013

Uhlig Rohrbogen GmbH

18.000,00

Faktúra úpadcu z obchodného styku, splatná dňa 30.06.2012

MARTIN
GmbH
Energietechnik

fur

Umwelt

-und

hodnota

Popis pohľadávky

Vyššie uvedený majetok oddelenej podstaty bol zapísaný do súpisu oddelenej podstaty veriteľa VÚB, a.s., Mlynské
nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 (VÚB, a.s.) a zverejnený v obchodnom vestníku č. 182/2014 zo dňa
24.9.2014 v súbore č.8 - súbor peňažných pohľadávok úpadcu .
Podmienky ponukového konania:
Vyššie uvedené súpisové položky majetku oddelenej podstaty sa predávajú ako samostatné súbory majetku,
záujemca môže odkúpiť iba jednu, viac, alebo aj všetky pohľadávky súčasne – ako jeden súbor majetku.
Ponuka záujemcu nesmie byť neprimeraná, pričom neprimeranosť ponuky posúdi príslušný orgán (VÚB, a.s.).
Prijatie konkrétnej ponuky správcom je podmienené súhlasom príslušného orgánu, pričom príslušný orgán je
oprávnený odmietnuť všetky ponuky v prípade ich nevýhodnosti.
Záujemcovia o kúpu vyššie uvedeného majetku sú povinní doručiť svoje záväzné ponuky na uzatvorenie kúpnej
zmluvy do 07.10.2016 na adresu : Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, Radlinského 5, P.O.BOX 27C, 949 01 Nitra, a to
v zapečatenej obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE POHĽADÁVKY – KONKURZ 32R/6/2013 –
NEOTVÁRAŤ !“.
Záväzné ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu, alebo na
základe overeného plnomocenstva. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku, v opačnom prípade sa na ne
nebude prihliadať. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, kúpnu cenu za každú pohľadávku/súbor
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nebude prihliadať. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, kúpnu cenu za každú pohľadávku/súbor
pohľadávok, doklad preukazujúci krytie kúpnej ceny, výpis z OR nie starší ako 3 mesiace, čestné prehlásenie, že
záujemca nemá záväzky voči úpadcovi.
Otváranie obálok s ponukami záujemcov sa uskutoční v prítomnosti zástupcu zabezpečeného veriteľa VÚB, a.s. do
piatich dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, o čom bude spísaná zápisnica.
Vyhodnotenie ponúk bude správcovi oznámené písomne.
Kúpna zmluva bude v prípade prijatia ponuky uzavretá najneskôr do 30 dní od prijatia ponuky s tým, že kúpna cena
bude zaplatená najneskôr v deň podpísania kúpnej zmluvy a vlastnícke právo k pohľadávke/súbore pohľadávok
prejde na kupujúceho (víťaza ponukového konania) až úplným zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci (víťaz ponukového
konania) nadobudne predmet ponukového konania ako stojí a leží bez akýchkoľvek nárokov na zľavu z ceny.
Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie zábezpeky vo výške 1.000,00 EUR (slovom jedentisíc euro) na
účet správcu vo VÚB, a.s., č.účtu IBAN: SK13 0200 0000 0014 3376 1854 najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk. V prípade, že víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu a nedoplatí zvyšok kúpnej
ceny, hodnota zloženej zábezpeky 1.000,00 EUR prepadne v prospech konkurzného konania 32R/6/2013 ako
zmluvná pokuta za nedodržanie podmienok ponukového konania.
Účasťou v ponukovom konaní záujemca súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami ponukového konania.
Ďalšie informácie je možné získať cez kontaktný mail : zdychavsky.skp@gmail.com.

K020932
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 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/2/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

OPRAVA KONEČNÉHO ROZVRHU 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

7

Daňový preplatok

47,21 Eur

8

Zrážka zo mzdy 4/2014

52,04 Eur

9

Zrážka zo mzdy 5/2014

64,62 Eur
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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

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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

130

Obchodný vestník 175/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.09.2016

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.

1 560,00 Eur

2,447 %

38,20 Eur

2

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

2 333,20 Eur

2,447 %

57,10 Eur

3

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, a.s

18 410,98 Eur

2,447 %

450,53 Eur

4

Slovenská sporiteľňa, a.s.

1 780,91 Eur

2,447 %

43,60 Eur

5

DÔVERA, zdravotná poisťovňa, a.s.

80,51 Eur

2,447 %

1,98 Eur

6

Stredoslovenská energetika, a.s.

560,54 Eur

2,447 %

13,73 Eur

7

Slovenská sporiteľňa, a.s. – pôvodne zabezpečená pohľadávka

65 239,35 Eur

2,447 %

1 596,42 Eur

Spolu

89 965,49 Eur

2,447 %

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.

V Martine, dňa 7.9.2016
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K020933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ŠPORTCENTRUM - LIPT. JÁN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánska dolina 194, 032 03 Liptovský Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 011 614
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2015 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru a zabezpečeného veriteľa, zverejňuje správkyňa podmienky I.
ponukového kola na predaj majetku úpadcu nasledovne:
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1. Predmetom predaja je majetok úpadcu zaradený do oddelenej podstaty zverejnený v OV č. 5/2016 zn.
K000327 v súpisovej hodnote 50.000,- EUR a do všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 103/2016 zn.
K012563 v súpisovej hodnote 333.799,71 EUR, spolu majetok úpadcu v súpisovej hodnote 383.799,71
EUR.
2. Majetok sa predáva ako podnik.
1. Ohliadka predávaného majetku sa vykoná na základe dohody so správcom.
2. Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku.
3. Ponuky sa doručujú na adresu správcu: JUDr. Janka Grolmusová, E.B.Lukáča 2, 03601 Martin.
4. K ponuke je potrebné doložiť výpis z obchodného registra, príp. živnostenského registra a doklad o splatení
zálohy na kúpnu cenu vo výške 50% ponúkanej kúpnej ceny.
5. Ponúknutá kúpna cena v prvom ponukovom kole musí predstavovať hodnotu vo výške min. 100% súpisovej
hodnoty majetku
6. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk.
7. Zálohu na kúpnu cenu uhradí záujemca na správcovský účet vedený v ČSOB a.s. číslo účtu:
SK4575000000004023702505, v prípade, že záujemca (napriek tomu, že jeho ponuka bude vyhodnotená
ako najvýhodnejšia) neuzatvorí kúpnu zmluvu so správcom, záloha prepadá ako zmluvná pokuta
v prospech podstaty.
8. Kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy, resp. najneskôr do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy pod
následkom odstúpenia od zmluvy zo strany správcu a prepadnutím zálohy ako zmluvnej pokuty v prospech
podstaty.
9. Správca je oprávnený uzavrieť kúpnu zmluvu so záujemcom podľa predchádzajúcich kritérií s
predchádzajúcim súhlasom príslušného orgánu.

Dôležité upozornenie: Záujemci môžu spolu s podnikom úpadcu za rovnakých podmienok kúpiť aj majetok
zabudovaný do majetku úpadcu – čerpacia stanica ČS II., v hodnote 59.834,- EUR vlastnícky patriaci spoločnosti
TECHNOALPIN EAST EUROPE s.r.o. Žilina – Bánová.

Ďalšie informácie:
JUDr. Janka Grolmusová, správca
Tel: +421 917275999
E-mail: janka.grolmus@gmail.com
V Martine, 6.9.2016

K020934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ingrid Mistríková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelenecká 7/7195, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/14/2016 S 1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/14/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu : Ing. Ingrid Mistríková, nar. 31.03.1968 na, bytom Nitrianske Hrnčiarovce,
Jelenecká č. 7/7195 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod číslom konania 27K/14/2016
zvoláva v súlade s ustanovením § 34 ods.1 zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zvoláva v súlade s ustanovením § 34 ods.1 zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 11.10.2016 (utorok) o 10.00 hod. v kancelárii správcu
na adrese: L. Kassáka 8 v Nových Zámkoch. Tel. kontakt na správcu je 0903 427 890, email:
kulichj@mail.t-com.sk
Program schôdze je nasledovný:
1. Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej scôdze veriteľov
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Záver
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia fyzické osoby sú povinní pri prezentácii predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby aktuálny výpis
z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho
orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.

V Nových Zámkoch 7. 9.2016
Ing. Jozef Kulich, správca

K020935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTAR spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 8, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 839 256
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/59/2014S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/59/2014
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

pohľadávky voči STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. (do 31.12.2014 ZIPP BRATISLAVA spol. s
r.o.)
v celkovej
výške
229.403,90
EUR
podľa
nasledovných
faktúr:
(i) podľa článku VI. bodu 5. zmluvy o dielo č. Z0040/CB/2010:
por.
č.
100.
101.
102.
103.
104.

Popis súpisovej položky majetku
Faktúra č. 10003 zo dňa 16.02.2010 na sumu 3 799,19 EUR, splatná dňa 18.03.2010, celková dlžná suma
neuhradené zádržné
Faktúra č. 10005 zo dňa 31.03.2010 na sumu 18 088,44 EUR, splatná dňa 30.04.2010, celková dlžná suma 1
neuhradené zádržné
Faktúra č. 10010 zo dňa 15.04.2010 na sumu 2 457,95 EUR, splatná dňa 15.05.2010, celková dlžná suma
neuhradené zádržné
Faktúra č. 10014 zo dňa 04.05.2010 na sumu 41 206,12 EUR, splatná dňa 19.05.2010, celková dlžná suma 3
neuhradené zádržné
Faktúra č. 10018 (dobropis) zo dňa 05.05.2010 na sumu -47,08 EUR, splatná dňa 19.05.2010
Faktúra č. 10022 zo dňa 08.06.2010 na sumu 48 915,21 EUR, splatná dňa 08.07.2010, celková dlžná suma 4

163,63 EUR ako
520,04 EUR ako
202,50 EUR ako
505,82 EUR ako

563,37 EUR ako
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Faktúra č. 10022 zo dňa 08.06.2010 na sumu 48 915,21 EUR, splatná dňa 08.07.2010, celková dlžná suma 4 563,37 EUR ako
neuhradené zádržné
106. Faktúra č. 10025 (dobropis) zo dňa 23.06.2010 na sumu -452,85 EUR, splatná dňa 23.06.2010
Faktúra č. 10026 zo dňa 02.07.2010 na sumu 18 370,21 EUR, splatná dňa 01.08.2010, celková dlžná suma 1 543,72 EUR ako
107.
neuhradené zádržné
Faktúra č. 10028 zo dňa 06.07.2010 na sumu 7 447,85 EUR, splatná dňa 05.08.2010, celková dlžná suma 625,88 EUR ako
108.
neuhradené zádržné
Faktúra č. 10032 zo dňa 17.08.2010 na sumu 5 656,31 EUR, splatná dňa 16.09.2010, celková dlžná suma 1 628,72 EUR ako
109.
neuhradené zádržné
Faktúra č. 10036 zo dňa 08.09.2010 na sumu 2 610,03 EUR, splatná dňa 08.10.2010, celková dlžná suma 219,34 EUR ako
110.
neuhradené zádržné
111. Faktúra č. 10041 (dobropis) zo dňa 10.11.2010 na sumu -1 166,57 EUR, splatná dňa 24.11.2010
Faktúra č. 10047 zo dňa 14.12.2010 na sumu 24 312,81 EUR, splatná dňa 28.12.2010, celková dlžná suma 2 459,39 EUR ako
112.
neuhradené zádržné
a úroky z omeškania z uvedených súm vo výške 7 % ročne.
osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, SR, IČO: 31355161,
zápis v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5475/B
Sporný
dôvod sporného zápisu:
zápis:
tvrdenie o existencii dôvodov a dôkazov spochybňujúcich zaradenie a zapísanie súpisovej zložky do súpisu majetku
všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov
deň sporného zápisu:
11.05.2016
105.

(ii) podľa článku VI. bodu 4. zmluvy o dielo č. Z0171/CB/2011:
por.
č.

Popis súpisovej položky majetku

Faktúra č. 52/2011 zo dňa 09.12.2011 na sumu 7 041,12 EUR, splatná dňa 09.01.2012, celková dlžná suma 586,76 EUR ako
neuhradené zádržné
Faktúra č. 63/2011 zo dňa 11.01.2012 na sumu 2 439,24 EUR, splatná dňa 10.02.2012, celková dlžná suma 203,27 EUR ako
114.
neuhradené zádržné
Faktúra č. 2012/02 zo dňa 03.02.2012 na sumu 4 368,20 EUR, splatná dňa 04.03.2012, celková dlžná suma 364,02EUR ako
115.
neuhradené zádržné
Faktúra č. 2012/9 zo dňa 07.03.2012 na sumu 2 841,24 EUR, splatná dňa 06.04.2012, celková dlžná suma 236,77 EUR ako
116.
neuhradené zádržné
Faktúra č. 2012/13 zo dňa 16.04.2012 na sumu 5 777,66 EUR, splatná dňa 16.05.2012, celková dlžná suma 481,47 EUR ako
117.
neuhradené zádržné
Faktúra č. 2012/28 zo dňa 14.06.2012 na sumu 398,04 EUR, splatná dňa 14.07.2012, celková dlžná suma 33,17EUR ako neuhradené
118.
zádržné
a úroky z omeškania z uvedených súm vo výške 7 % ročne.
osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, SR, IČO: 31355161,
zápis v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5475/B
Sporný
dôvod sporného zápisu:
zápis:
tvrdenie o existencii dôvodov a dôkazov spochybňujúcich zaradenie a zapísanie súpisovej zložky do súpisu majetku
všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov
deň sporného zápisu:
11.05.2016
113.

(iii) podľa článku VI. bodu 4. zmluvy o dielo č. Z0249/CB/2013 J.C.:
por.
Popis súpisovej položky majetku
č.
Faktúra č. 2013/94 zo dňa 15.10.2013 na sumu 63 348,18 EUR, splatná dňa 21.11.2013, celková dlžná suma 5 279,02 EUR ako
neuhradené zádržné
osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, SR, IČO: 31355161, zápis
v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5475/B
119.
Sporný
zápis:

dôvod sporného zápisu:
tvrdenie o existencii dôvodu (pohľadávka mala zaniknúť na základe započítania jednostranným právnym úkonom
vzájomných pohľadávok a záväzkov) a dôkazov spochybňujúcich zaradenie a zapísanie súpisovej zložky do súpisu majetku
všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov

deň sporného zápisu:
11.05.2016
Faktúra č. 2013/98 zo dňa 15.11.2013 na sumu 143 718,34 EUR, splatná dňa 15.12.2013, celková dlžná suma 11 976,52 EUR ako
neuhradené zádržné
osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, SR, IČO: 31355161, zápis
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STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, SR, IČO: 31355161, zápis
v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5475/B
dôvod sporného zápisu:
Sporný
tvrdenie o existencii dôvodu (pohľadávka mala zaniknúť na základe započítania jednostranným právnym úkonom vzájomných
zápis:
pohľadávok a záväzkov) a dôkazov spochybňujúcich zaradenie a zapísanie súpisovej zložky do súpisu majetku všeobecnej
podstaty nezabezpečených veriteľov
deň sporného zápisu:
11.05.2016
Faktúra č. 2013/102 zo dňa 14.12.2013 na sumu 157 239,54 EUR, splatná dňa 15.01.2014, celková dlžná suma 13 103,30 EUR ako
neuhradené zádržné
osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, SR, IČO: 31355161, zápis
v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5475/B
dôvod sporného zápisu:
Sporný
tvrdenie o existencii dôvodu (pohľadávka mala zaniknúť na základe započítania jednostranným právnym úkonom vzájomných
zápis:
pohľadávok a záväzkov) a dôkazov spochybňujúcich zaradenie a zapísanie súpisovej zložky do súpisu majetku všeobecnej
podstaty nezabezpečených veriteľov
deň sporného zápisu:
11.05.2016
Faktúra č. 2013/105 zo dňa 19.12.2013 na sumu 22 193,65 EUR, splatná dňa 18.01.2014, celková dlžná suma 1 849,48 EUR ako
neuhradené zádržné
Faktúra č. 2013/110 zo dňa 15.01.2014 na sumu 102 367,06 EUR, splatná dňa 17.02.2014, celková dlžná suma 8 530,58 EUR ako
neuhradené zádržné
osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, SR, IČO: 31355161, zápis
Sporný v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5475/B
zápis:
deň sporného zápisu:
11.05.2016
Faktúra č. 04/2014 zo dňa 13.02.2014 na sumu 178 080,18 EUR, splatná dňa 15.03.2014, celková dlžná suma 14 840,02 EUR ako
neuhradené zádržné
osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, SR, IČO: 31355161, zápis
v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5475/B
Sporný
zápis:

deň sporného zápisu:
11.05.2016
Faktúra č. 40/2014 zo dňa 13.03.2014 na sumu 142 180,43 EUR, splatná dňa 14.04.2014, celková dlžná suma 11 848,36 EUR ako
neuhradené zádržné
osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, SR, IČO: 31355161, zápis
125.
Sporný v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5475/B
zápis:
deň sporného zápisu:
11.05.2016
Faktúra č. 48/2014 zo dňa 14.04.2014 na sumu 141 985,32 EUR, splatná dňa 14.05.2014, celková dlžná suma 11 832,12 EUR ako
neuhradené zádržné
osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, SR, IČO: 31355161, zápis
v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5475/B
126.
Sporný
zápis:
deň sporného zápisu:
11.05.2016
Faktúra č. 59/2014 zo dňa 15.05.2014 na sumu 59 184,91 EUR, splatná dňa 16.06.2014, celková dlžná suma 4 932,08 EUR ako
neuhradené zádržné
osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, SR, IČO: 31355161,
zápis v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5475/B
127.
Sporný
zápis:
deň sporného zápisu:
11.05.2016
Faktúra č. 78/2014 zo dňa 15.06.2014 na sumu 52 324,15 EUR, splatná dňa 17.07.2014, celková dlžná suma 4 360,34 EUR ako
neuhradené zádržné
osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, SR, IČO: 31355161,
zápis v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5475/B
128.
dôvod sporného zápisu:
Sporný
tvrdenie o existencii dôvodu (pohľadávka mala zaniknúť na základe započítania jednostranným právnym úkonom
zápis:
vzájomných pohľadávok a záväzkov) a dôkazov spochybňujúcich zaradenie a zapísanie súpisovej zložky do súpisu
majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov
deň sporného zápisu:
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deň sporného zápisu:
11.05.2016
Faktúra č. 92/2014 zo dňa 15.07.2014 na sumu 611,46 EUR, splatná dňa 16.08.2014, celková dlžná suma 65,74 EUR ako neuhradené
zádržné
osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, SR, IČO: 31355161,
zápis v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5475/B
dôvod sporného zápisu:
Sporný zápis: tvrdenie o existencii dôvodu (pohľadávka mala zaniknúť na základe započítania jednostranným právnym úkonom
vzájomných pohľadávok a záväzkov) a dôkazov spochybňujúcich zaradenie a zapísanie súpisovej zložky do súpisu
majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov
deň sporného zápisu:
11.05.2016
Faktúra č. 93/2014 zo dňa 15.07.2014 na sumu 42 035,90 EUR, splatná dňa 16.08.2014, celková dlžná suma 3 488,22 EUR ako
neuhradené zádržné
osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, SR, IČO: 31355161,
zápis v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5475/B
dôvod sporného zápisu:
Sporný zápis: tvrdenie o existencii dôvodu (pohľadávka mala zaniknúť na základe započítania jednostranným právnym úkonom
vzájomných pohľadávok a záväzkov) a dôkazov spochybňujúcich zaradenie a zapísanie súpisovej zložky do súpisu
majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov
deň sporného zápisu:
11.05.2016
Faktúra č. 109/2014 zo dňa 15.09.2014 na sumu 81 150,56 EUR, splatná dňa 15.10.2014, celková dlžná suma 7 979,80 EUR ako
neuhradené zádržné
osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, SR, IČO: 31355161,
zápis v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5475/B
dôvod sporného zápisu:
Sporný zápis: tvrdenie o existencii dôvodu (pohľadávka mala zaniknúť na základe započítania jednostranným právnym úkonom
vzájomných pohľadávok a záväzkov) a dôkazov spochybňujúcich zaradenie a zapísanie súpisovej zložky do súpisu
majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov
deň sporného zápisu:
11.05.2016
Faktúra
č.
110/2014
zo
dňa
15.09.2014
na
sumu
67
160,75
EUR,
splatná
dňa 15.10.2014, celková dlžná suma 5 596,72EUR ako neuhradené zádržné
osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, SR, IČO: 31355161,
zápis v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5475/B
dôvod sporného zápisu:
Sporný zápis:
tvrdenie o existencii dôvodu (pohľadávka mala zaniknúť na základe započítania jednostranným právnym úkonom
vzájomných pohľadávok a záväzkov) a dôkazov spochybňujúcich zaradenie a zapísanie súpisovej zložky do súpisu
majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov
deň sporného zápisu:
11.05.2016
Faktúra
č.
111/2014
zo
dňa
15.09.2014
na
sumu
3
774,54
EUR,
splatná
dňa 15.10.2014, celková dlžná suma 314,54 EUR ako neuhradené zádržné
osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, SR, IČO: 31355161,
zápis v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5475/B
dôvod sporného zápisu:
Sporný zápis: tvrdenie o existencii dôvodu (pohľadávka mala zaniknúť na základe započítania jednostranným právnym úkonom
vzájomných pohľadávok a záväzkov) a dôkazov spochybňujúcich zaradenie a zapísanie súpisovej zložky do súpisu
majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov
deň sporného zápisu:
11.05.2016

a úroky z omeškania z uvedených súm vo výške 0,02 % denne.

(iv) podľa článku VI. bodu 4. zmluvy o dielo č. Z175/CB/2014:
por.
Popis súpisovej položky majetku
č.
Faktúra č. 118/2014 zo dňa 15.10.2014 na sumu 31 090,18 EUR, splatná dňa 15.11.2014, celková dlžná suma 30 960,64EUR,
pozostávajúca z nezaplatenej istiny vo výške 28 369,79 EUR a zádržného vo výške 2 590,85 EUR
osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, SR, IČO: 31355161, zápis
v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5475/B
134.
dôvod sporného zápisu:
Sporný
tvrdenie o existencii dôvodu (pohľadávka mala zaniknúť na základe započítania jednostranným právnym úkonom vzájomných
zápis:
pohľadávok a záväzkov) a dôkazov spochybňujúcich zaradenie a zapísanie súpisovej zložky do súpisu majetku všeobecnej
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pohľadávok a záväzkov) a dôkazov spochybňujúcich zaradenie a zapísanie súpisovej zložky do súpisu majetku všeobecnej
podstaty nezabezpečených veriteľov
deň sporného zápisu:
11.05.2016
Faktúra č. 121/2014 zo dňa 15.11.2014 na sumu 55 339,28 EUR, splatná dňa 15.12.2014, celková dlžná suma 55 339,28EUR,
pozostávajúca z nezaplatenej istiny vo výške 50 727,67 EUR a zádržného vo výške 4 611,61 EUR
osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, SR, IČO: 31355161, zápis
v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5475/B
135.
dôvod sporného zápisu:
Sporný
tvrdenie o existencii dôvodu (pohľadávka mala zaniknúť na základe započítania jednostranným právnym úkonom vzájomných
zápis:
pohľadávok a záväzkov) a dôkazov spochybňujúcich zaradenie a zapísanie súpisovej zložky do súpisu majetku všeobecnej
podstaty nezabezpečených veriteľov
deň sporného zápisu:
11.05.2016
Faktúra č. 123/2014 zo dňa 10.12.2014 na sumu 20 435,77 EUR, splatná dňa 10.01.2015, celková dlžná suma 20 435,77EUR,
pozostávajúca z nezaplatenej istiny vo výške 18 732,79 EUR a zádržného vo výške 1 702,98 EUR
osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, SR, IČO: 31355161, zápis
v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5475/B
136.
dôvod sporného zápisu:
Sporný
tvrdenie o existencii dôvodu (pohľadávka vraj nie je evidovaná v účtovníctve, bola vrátená ako neoprávnená v plnom rozsahu)
zápis:
a dôkazov spochybňujúcich zaradenie a zapísanie súpisovej zložky do súpisu majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených
veriteľov
deň sporného zápisu:
11.05.2016
a úroky z omeškania z uvedených súm vo výške 0,03 % denne.

K020936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kerestveyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka ul. 159/3, 935 21 Tlmače - Lipník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1971
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2015S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/51/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie 8. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku –hnuteľnej veci – osobné
motorové vozidlo zn. Renault Megane dňom 14.09.2016

Predmet speňaženia:

Správca úpadcu Jana Kerestveyová, bytom Mládežnícka ul. 159/3, 935 21 Tlmače – Lipník vyhlasuje dňom
14.09.2016 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu 8. kolo ponukového konania na speňaženie
hnuteľného majetku úpadkyne – hnuteľnej veci – osobného motorového vozidla zn. Renault Megane, tvoriaceho
všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, zverejneného správcom v Obchodnom vestníku vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod súpisovou položkou majetku por. č. 1, č. OV 193/2015 zo dňa 08.10.2015 pod
značkou K021892, a to:

1. osobné motorové vozidlo zn. Renault Megane, dátum prvej evidencie vozidla: 07.11.2002, VIN:
VF1KA1U0527554592, druh: AC Kombi, farba: modrá tmavá, súpisová hodnota majetku: 2.100,- Eur
/slovom: „dvetisícsto eur“/;
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(ďalej ako „predmet speňaženia“)

Spôsob speňaženia:

Správca speňaží predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa 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“).

Na zmluvu, ktorou správca speňaží predmet speňaženia podľa tohto pokynu sa budú primerane vzťahovať
ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“)
o kúpnej zmluve, pričom predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.

Vyhlásenie ponukového konania:

Ponukové konanie Správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na webovom
sídle Správcu na www.gbkr.sk, kde sú zverejnené aj fotografie osobného motorového vozidla.

Podmienky ponukového konania:

Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na tel. č.: +421 905 948 699 alebo e-mailom na: levice@gbkr.sk.

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 200,- Eur na
ponúknutú kúpnu cenu za predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadkyne najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 29.09.2016.

Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na podávanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená príslušným orgánom.

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto pokynu alebo bude do kancelárie Správcu
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Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto pokynu alebo bude do kancelárie Správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

Kúpna cena:

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom musí dosahovať aspoň 20 %
súpisovej hodnoty predmetu speňaženia zverejnenej v OV č. 193/2015 dňa 08.10.2015 pod zn. K021892, a to sumu
vo výške 420,- Eur. Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, a túto ponuku predložiť príslušnému
orgánu na schválenie.

Účtom úpadkyne pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely
ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty úpadkyne, č. účtu v tvare IBAN: SK07 1100
0000 0029 3907 6322, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „účet“).

Vyhodnotenie ponukového konania:

Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží príslušnému orgánu víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety.
Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku písomne informuje o tom správcu do
siedmich (7) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená
v predchádzajúcej vete márne uplynie, má sa za to, že príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.

Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet
speňaženia.

V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo neschválenia víťaznej ponuky príslušným orgánom je Správca
povinný organizovať ďalšie kolo ponukového konania.

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého schváli príslušný orgán, správca vyzve na
uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený správcom najneskôr ku
dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť (5) kalendárnych dní.

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania vyššie alebo v lehote
stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné
kolo ponukového konania zopakovať.

Záverečné ustanovenia:
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Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.

Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – SNP 56, 934 01 Levice, pričom ponuka musí byť
doručená najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j. do 29.09.2016,
v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE 8. kolo – Jana
Kerestveyová – PREDAJ HNUTEĽNÉHO MAJETKU – OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO RENAULT MEGANE“. Na
ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, 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

140

